LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
5.10. – 11.10.2020
deň
čas
úmysel sv. omše
6:00 + Ján Poliak, 7.výr.
7:00 + Katarína Pčolová, č.d. 494
PONDELOK - 5.10.
féria
17:00 na úmysel kňaza
18:00 + Bartolomej, Helena, 1. výr. Barnoví
6:00 + z rod. Krupovej a Feckaničovej
7:00 + Štefan Miško
UTOROK - 6.10.
féria
17:00 na úmysel kňaza
18:00 + Štefan a Mária Vološinoví
6:00 + z rod. Gnipovej, Hašuľovej a Ľoncovej
STREDA - 7.10.
7:00 + Otília Baloghová
Ružencovej Panny
17:00 na úmysel kňaza
Márie, spomienka
18:00 + Ján Ondik
+ z rod. Holodňákovej, Galandovej
6:00
a Sabovej
ŠTVRTOK - 8.10.
7:00 + z rod. Selčanovej, Pčolovej
féria
17:00 na úmysel kňaza
18:00 + Mária, Michal Džurbanoví
6:00 + František Ondika
7:00 + Juraj, Juraj, Anna Lattoví
PIATOK - 9.10.
féria
17:00 na úmysel kňaza
18:00 + Mária Kirňáková
6:00 + Ján, Anna Terpáková, 45.výr. smrti
7:00 ZBP Dušan, 55 r.ž., Marek, 25 r.ž. s rod.
SOBOTA - 10.10.
Panny Márie v sobotu
17:00 z nedele/ na úmysel kňaza
18:00 z nedele/ + Ján Vencko
6:00 Za farnosť
7:00 ZBP Katarína, 75 r.ž., Katarína, 30 r.ž.
NEDEĽA - 11.10.
8:00 ZBP Jana, 50 r.ž. a rod.
DVADSIATA ÔSMA
V OBDOBÍ
9:00 ZBP Katarína, 30 r.ž.
CEZ ROK
10:30 ZBP Kveta Salajová, 60 r.ž. a rod.
18:00 + Anna Fanfarová
piatok
17.00 ZBP Pavla Kaňucha s rod.
STAKČÍN
nedeľa
9:00 ZBP Martina Janiča s rod.
KOSTOL SA OTVÁRA 20 MINÚT PRED SV. OMŠOU, V NEDEĽU 15 MINÚT.
KANCELÁRIA: ÚRADNÉ HODINY: pondelok až piatok: 9:00 – 10:00 a po sv. omši

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
11.10.2020

ČAS
7.00
8.00
9.00
10.30

LEKTORI

ŽALM

Eva Karľová
PharmDr. Štefan Dunaj
Mária Homzová
Ing. Veronika Kapraľová
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan – farár: Mgr. Slavomír Bakoň
DekanMgr.
– farár:
Kapláni:
František Petruška, Mgr. Matej Futej

tóber 2020
41 27. NEDEĽA4. oVkCEZROČNOM
OBDOBÍ

27. ročník

JEŽIŠOV MESIÁŠSKY NÁROK

Dnešná evanjeliová perikopa obsahuje druhé podobenstvo z troch po sebe nasledujúcich
podobenstiev adresovaných veľkňazom a starším z ľudu krátko pred Ježišovým odsúdením na smrť. Ježiš
v tomto podobenstvo jasne predpovedá svoju bezprostredne sa blížiacu smrť a priamo označuje aj svojich
vrahov. Treba si však uvedomiť, že tieto tri podobenstvá nie sú len „ostrým zúčtovaním s Ježišovými
nepriateľmi“, ktorí už plánovali jeho usmrtenie, ale ešte stále ich možno chápať aj ako Ježišovu snahu o ich
záchranu pred prísnym Božím súdom. Poukazovaním na ich nesprávne duchovné postoje im chcel hlavne
ukázať pravdu o nich samých, ale oni ju už neboli schopní prijať. Ježiš si v skutočnosti úrad a postavenie
týchto duchovných vodcov vážil, veď to z Božieho riadenia boli vodcami vyvoleného národa, ale ako Boží
vyslanec ich musel usmerniť na plnenie Božej vôle, čo v jeho prípade znamenalo priviesť ich k uznaniu
svojho mesiášstva. Čím viac sa blížila chvíľa Ježišovho odsúdenia týmito duchovnými vodcami, tým viac sa
na nich Ježiš sústreďuje a „hádže im posledné záchranné kotvy“ v podobe podobenstiev alebo rôznych
rozhovorov s nimi, ktoré navonok vyzerajú ako hádky, ale v skutočnosti sú argumentmi, ktoré majú nielen
ich, ale aj neskorších Ježišových poslucháčov (t.j. poslucháčov evanjelií) presvedčiť o pravdivosti Ježišových
mesiášskych nárokov. Je tu rozhodujúca chvíľa krátko pred Ježišovým zajatím. Už niet inej možnosti,
len buď uznať Ježišov mesiášsky nárok, obrátiť sa v poslednej hodine, alebo ho radikálne odmietnuť,
a to aj za cenu jeho vraždy, ktorá je predpovedaná v tomto podobenstve. Tieto tri podobenstvá sú teda
poslednou Ježišovou ponukou duchovným vodcom Izraela uznať jeho mesiášsky nárok, spojenou
s výstrahou, že je skutočne poslednou, za ktorou bude nasledovať neúprosný trest, ak bude odmietnutá.
Podobenstvo je naozaj priehľadné, chápali ho dobre tak Židia, ktorí samozrejme jeho pointu
vyhlasovali za falošnú (v zmysle odôvodnenia nároku Cirkvi vyhlásiť sa za „nový Boží ľud“), ako
aj kresťania. Nesmieme však zabudnúť, že podobenstvo nehovorí iba o vystriedaní nájomníkov vinice,
ale je aj varovaním, aby aj noví nájomníci nespreneverili sa svojej úlohe, a aby „ich spravodlivosť bola
väčšia než spravodlivosť farizejov a zákonníkov“. Toto podobenstvo je alegóriou o dejinách Izraela, ktorú
môžeme rozšíriť aj na Cirkev. Vykladá hlboký zmysel „teológie dejín“, a to nielen do príchodu Krista
ale aj po ňom, keďže jeho príchod na svet je stredom ľudských dejín. Ľudské dejiny sa začínajú vzburou voči
Bohu, dalo by sa povedať „usmrtením Boha v ľudských srdciach“, ktoré spôsobí aj rozvrat našich ľudských
vzťahov – čoho svedectvom je mŕtvola prvého brata (Ábela) –, a vrcholia zabitím Božieho Syna, ktorý je
však aj našim ľudským bratom, lebo sa stal jedným z nás. Boh z mŕtvoly svojho Syna a nášho brata robí
základ obnovenia spojenia ľudí s Bohom aj ľudí medzi sebou navzájom, aby sme boli opäť všetci bratmi
v jednej Božej rodine.
Spracované podľa: www.horcicne zrnko.sk

OZNAMY

1. Dnes, hoci je 1. nedeľa v mesiaci, popoludňajšia pobožnosť a výmena ružencových
tajomstiev nebude. Rovnako nebude ani stretnutie duchovnej rodiny SDR. Členovia
ružencového bratstva nech sa modlia aj naďalej desiatok, ktorý aktuálne majú až do odvolania.
2. Počas ružencového mesiaca október povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca v rodinách.
3. Bratia a sestry, minulú nedeľu bola pri sv. omšiach zbierka na potreby farnosti. Pri tejto
zbierke ste obetovali 1 363,59 €. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše dobrovoľné milodary.
4. SLOVENSKÍ BISKUPI OD 1. 10. 2020 AŽ DO ODVOLANIA UDEĽUJÚ
VŠEOBECNÝ
DIŠPENZ
OD
FYZICKEJ
ÚČASTI
NA
NEDEĽNÝCH
BOHOSLUŽBÁCH.
- V tomto období povzbudzujeme veriacich k sledovaniu bohoslužieb prostredníctvom médií
a internetu, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť sv. omše pre všetkých a so všetkými
v našich chrámoch.
- Sv. omše vysielané cez TV Lux: Pondelok – Sobota 7:00 a 18:30; Nedeľa – 10:00 a 18:30;
sv. omše Rádio Lumen: Pondelok – Nedeľa 8:30 a 18:00.
- Vysielanie priameho prenosu nedeľných sv. omší a sv. liturgií o 10:30, bude aj cez
miestnu káblovú televíziu SKV1, v takomto mesačnom rozpise: farnosť sv. Kríža,
gréckokatolícka farnosť, farnosť sv. Kríža, farnosť Božieho milosrdenstva.
- Z nášho farského kostola bude priamy prenos sv. omše každú nedeľu o 10:30 cez Youtube
kanál. Chcem sa srdečne poďakovať p. Mariánovi Matúsovi za možnosť vysielať sv. omše
v tomto období prostredníctvom SKV1. Taktiež ďakujem za všetky práce spojené so živým
vysielaním firme ATRIS (Ing. Igorovi Kirňákovi), a našim technikom a kameramanom:
Mgr. Matúš Gavron, Patrik Bončík a Štefan Gábor.
- Zároveň povzbudzujeme veriacich k duchovnému prijatiu Eucharistie počas dní, keď
nemôžeme prijať Eucharistiu aj fyzicky.
5. Milí bratia a sestry, od pondelka /5.10./ je zmenený program sv. omší vo farskom kostole.
Od pondelka do soboty budú sv. omše o 6:00, 7:00 /odporúčané pre seniorov/, 17:00, 18:00
a v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 a 18:00. O týždeň tento program prehodnotíme
podľa potreby.
- Kostol sa bude otvárať 20 minút pred sv. omšou v týždni a v nedeľu 15 minút
pred sv. omšou.
- Vstup do chrámu iba cez vchod pri kancelárii.
- Ako prví do chrámu budú môcť vstúpiť tí, ktorí majú na danú sv. omšu nahlásený úmysel
(max. 5 osôb z rodiny). Ak príde rodina až tesne pred sv. omšou nie je zaručené, že sa
do chrámu dostane.
- Pri vstupe do chrámu bude služba, ktorá bude dohliadať na stanovený počet 50 ľudí
v chráme, vrátene kňaza a tých, ktorí majú počas sv. omše služby /kostolníčka, miništrant,
kantor, lektor, služba pri dverách/.
- Prosíme všetkých o rešpektovanie pokynov služby, aby sme v pokoji a s Božou pomocou
zvládli aj toto náročné obdobie, ktoré teraz všetci spoločne zažívame. Zároveň prosíme
veriacich, ktorí budú prichádzať na prvú večernú sv. omšu, aby čakali vonku pred chrámom
a nezhromažďovali sa v predsieni chrámu, ktorá je otvorená počas celého dňa.
- Za zhromaždenie vonku pred kostolom farnosť nenesie zodpovednosť.
- V kostoloch naďalej platia aj tieto nariadenia: povinná dezinfekcia rúk, povinné rúško
/zakryté ústa aj nos/, sv. prijímanie výlučne na ruku, obrad pokoja úklonom, rozostupy aspoň
2 m pri čakaní na otvorenie kostola vonku, pri vstupe do chrámu aj pri odchode z chrámu,
v rade na sv. prijímanie. Sedenie – väčšia vzdialenosť medzi osobami.
6. Na budúcu nedeľu bude zbierka: Dobročinné diela Sv. Otca. Všetkým, ktorí sa rozhodnete
zapojiť do tejto zbierky vopred úprimná vďaka.
7. Milí bratia a sestry, prosíme vás o podporu farnosti aj v tomto pre nás všetkých náročnom
období. Aj v tomto čase je potrebné uhrádzať výdavky farnosti a zároveň máme aj záväzky,
ktoré musíme postupne splácať. Pomôcť svojím dobrovoľným milodarom môžete v chráme,
kde bude aj počas týždňa pokladnička pri dverách, alebo na farský účet:
SK84 0900 0000 0000 8690 9812. Za vašu štedrosť vám všetkým vopred úprimné Pán Boh
zaplať.

OZNAMY

8. Aktuálne informácie zo života farnosti je možné nájsť aj na novozriadenej stránke farnosti
na facebooku s názvom Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina.
9. Oznam pre birmovancov - Prosíme o zaslanie e-mailovej adresy birmovanca
na ccvc@ccvc.sk alebo na 0911 348 363 (nezabudnite uviesť meno a školu birmovanca, aby
sme vedeli, komu daný mail patrí). Poslúži nám to na posielanie materiálov a presnejších
informácií pre jednotlivé skupinky birmovancov. Podľa potreby vás budeme kontaktovať aj
telefonicky. Len čo to bude možné, začneme so stretnutiami v skupinkách a pri sv. omšiach.
10. Oznam pre prvoprijímajúcich – aktuálna situácia nedovoľuje väčšie stretnutia detí
a rodičov. Dočasne sa tieto stretnutia odkladajú. Len čo sa situácia zmení k lepšiemu, naplno
začneme s prípravou na 1. sv. prijímanie.
11. Členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť Svätovojtešské kalendáre a podielové
knihy na rok 2021 a zároveň nech uhradia členské na budúci rok 8 €.
12. Kancelária v úradných hodinách.
Stakčín: pri zbierke na potreby kostola sa vyzbieralo 150 €. Pán Boh zaplať za vaše
dobrovoľné milodary.





Milí bratia kňazi a veriaci,
vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb,
slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej
účasti na nedeľných bohoslužbách.
Povzbudzujem svojich veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež
trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa
starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom
médií alebo internetu.
Tiež vyzývam veriacich k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom
na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách,
aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností zorganizujte dodržanie
maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným
vhodným spôsobom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú
podrobnejšie opísané aj na stránke TKKBS.
Ak sa stane, že veriaci zostanú vonku na verejnom priestranstve pred kostolom, nie je
v našej kompetencii to riešiť. Za to, ako organizátori, nenesieme zodpovednosť. Zároveň
nesmieme ľudí v exteriéri organizovať ani vopred povzbudzovať k účasti mimo kostola.
Prosím vás, aby ste vo svojich farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka
ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich, nech ťažkosti,
ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy.
S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom
rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom
jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária
Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých! Znova pridajme
po postkomúnii modlitbu k Panne Márii Obišovskej, prípadne inú modlitbu.
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

Sviatosť manželstva chcú prijať
Ing. Michal Csala, býv. v Snine a Simona Pčolová, býv. v Snine, sobáš 24.10. o 16:00 h.
Mimo farnosti:
Daniel Sivák, býv. v Bratislave a Ing. Mária Mačová býv. v Bratislave, sobáš 10.10. v Tulčíku
Jozef Dunaj, býv. v Snine a Simona Lukáčová, býv. v Snine, sobáš 17.10. v Snine BM

MILODARY
Snina - na kostol: z krstu M. Lipu 50 €, zo sobáša Vajdových 50 €.
Milodary cez účet za mesiac september – 90 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

