LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
12.10. – 18.10.2020
deň

čas

úmysel sv. omše

6:00 +Anna a Štefan Gábrikoví
7:00 na úmysel kňaza
17:00 + Rozália Maškuliková
18:00 ZBP Peter a Jaroslava, 30 r.sp.ž.
6:00 + Jozef, Katarína Ontkovičoví
7:00 ZBP Jozef Ihnát
UTOROK - 13.10.
féria
17:00 na úmysel kňaza
18:00 + Mária Zuščáková, rodičia, svokrovci, ul. J.Bottu,
6:00 + Anna a Demeter
7:00 na úmysel kňaza
STREDA - 14.10.
féria
17:00 + Alojz Harvan, 1.výr.
18:00 + Juraj Grozanič, 1.výr.
6:00 + Jozef, Rozália, Martin, Anna
ŠTVRTOK - 15.10.
7:00 + Martin, Rozália Galandoví a rod.
Sv. Terézia od Ježiša,
17:00 na úmysel kňaza
spomienka
18:00 + Peter Gancarčík
6:00 + Anna Pavlíková
7:00 + Mária Holotová, 10.výr.; + Marek Spisár, nedož.35 r.
PIATOK - 16.10.
féria
17:00 ZBP – seniorov z našej farnosti
18:00 + Anna, Ján Bockoví
6:00 + Anna Valcerová
SOBOTA - 17.10.
7:00 + Anna, Juraj a deti Krajňakoví
Sv. Ignác Antiochijský,
17:00 z nedele/na úmysel kňaza
spomienka
18:00 z nedele/ZBP Mária, Zuzana, Martin Štofíkoví
6:00 Za farnosť
NEDEĽA - 18.10.
7:00 + Vojtech, Mária Kováčoví
DVADSIATA DEVIATA
8:00 na úmysel kňaza
V OBDOBÍ
9:00 ZBP Silvia, 45 r.ž. a rod.
CEZ ROK
10:30
ZBP rod. Ondíková a Hríbová
Misijná nedeľa
18:00 + Vasiľ, Rozália, Marek, Daniel Kelemecoví
piatok
17.00 + Margita Dunajová
STAKČÍN
nedeľa
9:00 ZBP Alexandra Demjanová
KOSTOL SA OTVÁRA 20 MINÚT PRED SV. OMŠOU, V NEDEĽU 15 MINÚT.
ADORÁCIA – piatok po sv. omši o 7:00 do 10:00, piatok po sv. omši o 18:00 do 20:00
Počas adorácie možnosť spovede
KANCELÁRIA: ÚRADNÉ HODINY: pondelok až piatok: 9:00 – 10:00 a po sv. omši
PONDELOK - 12.10.
féria

DÁTUM
18.10.2020

ČAS
7.00
8.00
9.00
10.30

ROZPIS SLUŽIEB
LEKTORI

ŽALM

Štefan Ondik
Mgr. Adriána Ontkovičová
Mária Štofirová
Ing. Štefan Nevoľník
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

11. o k t ó b e r 2 0 2 0
42 28. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. ročník

PODOBENSTVO O SVADBE KRÁĽOVSKÉHO SYNA
Autori poriadku liturgických čítaní vidia súvis medzi evanjeliovým podobenstvom
o svadbe kráľovského syna a Izaiášovým opisom mesiášskej hostiny
z dnešného prvého čítania. Židovskí veriaci si počas stáročí zvykli na obraz svadby a ten
im pripomínal vzťah Boha a vyvoleného ľudu prostredníctvom zmluvy. Napríklad celé
Ozeášovo proroctvo je postavené na tomto obraze Boha ako ženícha svojho ľudu Izraela.
Podobne sa vysvetľoval aj obsah Knihy Pieseň piesní. Tento obraz má aj v Novom zákone
svoje bohaté zastúpenie.
Keď teda židia počuli Ježišovo podobenstvo o svadbe kráľovského syna, iste tomu
ľahko porozumeli aj so všetkými detailmi, o ktorých toto podobenstvo hovorí.
Podobenstvo zvýrazňuje na jednej strane veľkodušnosť kráľa a na druhej strane paradoxné
správanie pozvaných hostí. Kráľ urobil všetko, aby hostina bola bohatá a štedrá,
ale dostalo sa mu pohŕdania. Hostia dali nepochopiteľne prednosť menej dôležitým
záujmom pred kráľovskou hostinou. Evanjelista Lukáš (14,16-24) v tom istom
podobenstve ešte viac zvýrazňuje absurdné výhovorky pozvaných hostí, plné protirečenia
a nedomyslených dôvodov, napr. Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť… Pole sa
najskôr obzerá a až potom kupuje…
Toto podobenstvo nám teda pripomína našu úlohu správne si usporiadať hodnoty.
Na prvom mieste má byť to, čo nám slúži k spáse a až potom majú nasledovať ostatné
časné záležitosti. Ide o to, aby sme sa nestali podobní pozvaným hosťom, ktorí sa okrem
neúcty voči kráľovi ukázali aj ako nerozumní…
Prijmime aj my pozvanie do Božej blízkosti a zadovážme si svadobné šaty – Božiu
milosť v duši, čiže úprimné priateľstvo s Bohom. Možnosť žiť v spoločenstve s Bohom
a jeho svätými nech je pre nás najvyššou poctou, ktorá nám bola darovaná a ktorú
nesmieme zameniť za nijaké dobro.
Texty tejto nedele nám pripomínajú aj mimoriadne dobro sviatosti zmierenia,
prostredníctvom ktorej si môžeme neustále obnovovať Boží život v duši.
www.zasvatenyzivot.sk

OZNAMY

1. Počas ružencového mesiaca október povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca
v rodinách.
2. PRIPOMÍNAME, ŽE SLOVENSKÍ BISKUPI OD 1. 10. 2020 AŽ
DO ODVOLANIA UDEĽUJÚ VŠEOBECNÝ DIŠPENZ OD FYZICKEJ ÚČASTI
NA NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽBÁCH.
- 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. Kvôli
technickým problémom bude gréckokatolícka sv. liturgia vysielaná až na budúcu
nedeľu /18.10./. Dnes /11.10./ sv. omša o 10:30 opäť z nášho farského chrámu Sv. Kríža.
- z nášho farského kostola bude priamy prenos sv. omše cez Youtube kanál každú
nedeľu o 10:30.
3. Bratia a sestry, naďalej platí rozšírený 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. Chcem sa srdečne poďakovať
členom farskej rady za ich každodennú službu pri vstupe do chrámu. Vďaka za túto obetu
pre farské spoločenstvo.
- 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.
4. Oznam pre birmovancov – jednotlivé skupinky birmovancov začnú s prípravou
pod vedením katechétov a kňazov v nasledujúcom týždni. Príprava bude zatiaľ prebiehať
cez pravidelné stretnutia v malých skupinkách bez spoločnej sv. omše.
5. Oznam pre prvoprijímajúcich – chceme poprosiť a povzbudiť všetkých rodičov, aby
dohliadli na prípravu detí k 1. sv. prijímaniu, aby sa čo najviac zaujímali o to, čo deti
preberajú v škole na hodinách náboženstva a pomohli deťom s touto prípravou.
6. Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitostí bude
v piatok /16.10./ o 17.00 obetovaná sv. omša za všetkých seniorov našej farnosti.
7. ADORÁCIA v nasledujúcom týždni:
PIATOK po sv. omši o 7:00 do 10:00 /počas adorácie bude k dispozícii kňaz, ak by sa
niekto potreboval vyspovedať./ Prosíme, aby na adoráciu neprichádzali väčšie skupiny,
iba jednotlivci /platí obmedzenie do 50 osôb v chráme./
PIATOK po sv. omši o 18:00 do 20:00 /počas adorácie bude k dispozícii kňaz, ak by sa
niekto potreboval vyspovedať./ Od 19.30 modlitba ruženca a záver adorácie/vysielané
naživo cez YouTube kanál.
8. Drahí bratia a sestry, dnes je zbierka: Dobročinné diela Sv. Otca, ktorá je preložená
z obdobia, keď boli chrámy úplne zatvorené. Všetkým, ktorí ste sa rozhodli zapojiť
do tejto zbierky, úprimná vďaka.
9. Budúca nedeľa /18.10./ je misijnou nedeľou. Modlíme sa za celosvetové misie.
Zároveň je to aj tretia nedeľa v mesiaci. Pri sv. omšiach sa koná tradične zbierka
na misie. Z tohto dôvodu sa naša pravidelná mesačná zbierka na potreby farnosti presúva
na 25.10.
10. 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 je 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.
11. Kancelária v úradných hodinách.

MISIJNÁ NEDEĽA

Milí bratia a sestry, na budúci týždeň budeme prežívať misijnú nedeľu, ktorá sa slávi
vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú
preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných
krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných
krajinách. Pápež František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z knihy proroka
Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) Každý sme krstom dostali poslanie hlásať
Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás. Sme
pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás
všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal pápež
František vo svojom posolstve na misijnú nedeľu.










MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, školy,
materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec.
Jej úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Tento rok sa koná
vo veľmi zvláštnej situácii, pretože nikdy predtým nebol svet zasiahnutý takou
rozsiahlou zdravotnou a existenčnou krízou. V roku 2020
chceme deťom predstaviť príbeh svätej Kataríny Labouré,
ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky zázračnú
mariánsku medailu. Po tom, čo Katarína dala vyraziť
mariánske medaily podľa obrazu, ktorý videla
v zjaveniach, prišla veľká epidémia. Jej spolusestry
medaily rozdávali chorým a vzbudzovali v ľuďoch úctu
k našej Pani. Následne sa začali diať veľké počty uzdravení
a aj preto dostala medaila prívlastok zázračná. Milé deti,
každý, kto sa zapojí do modlitby ruženca 18. alebo
19. októbra, dostane od nás jednu medailu," avizuje ACN.
Deti zaregistrujeme spoločne v mene farnosti.
Milé deti, chceme vás pozvať k spoločnej modlitbe
sv. ruženca. Zapojiť sa môžete osobne v nedeľu 18.10.
o 14:30 h v našom farskom kostole. Deti, ktoré sa chcú
takto zapojiť prosíme, aby sa nahlásili najneskôr
do štvrtka (15.10.), keďže v kostole platí obmedzenie 50 osôb. Ostatné deti,
ale aj všetkých ostatných, pozývame spojiť sa s nami v tom čase prostredníctvom živého
vysielania na našom youtube kanáli. CSŠ sa do tejto aktivity zapojí v pondelok 19.10.
v škole. Tešíme sa na spoločnú modlitbu.
Kontakt k prihláseniu: snina1@abuke.sk, tel. č.: 0918 601 051










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:
Jozef Dunaj, býv. v Snine a Simona Lukáčová, býv. v Snine, sobáš 17.10. v Snine BM

MILODARY
Snina - na kostol: Bohuznáma 50 €.
Stakčín - na kostol: z pohrebu M. Uhrina 50 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

