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34. ročník

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
Evanjelium tejto nedele o poslednom súde nemožno považovať za
podobenstvo alebo za symbolický text. Hovorí síce obrazne, najmä v prvých
vetách, ale potom spontánne prechádza do opisu reálnych kritérií, podľa ktorých
budeme súdení. Hlavným prvkom evanjelia je absolútna autorita Syna človeka.
Ježiš príde vo svojej sláve v sprievode anjelov a zasadne na trón svojej slávy. On
je večným Sudcom na základe vtelenia a vykúpenia. V Ježišovom postavení nejde
o nejakú prijatú kompetenciu. Ježiš je večným Sudcom na tom základe, že on vie
všetko posúdiť, lebo on skúsil, čo a kto je človek. Preto sa pre nás stal kritériom
a autoritou pre všetky situácie ľudského života.
V prvom rade si všimnime obsah: na konci sveta budeme súdení za svoje
činy, ktoré sme urobili alebo neurobili, a mali urobiť. Súdení budeme na základe
skutkov, nie na základe svojich rečí. Pre Ježišovo kráľovstvo treba niečo urobiť,
nielen o ňom rozprávať. Taktiež je potrebné si tu uvedomiť, že viera v Boha
absolútne nie je záležitosťou nejakej ideológie, či len názoru na svet. Hoci
používame slovo „svetonázor“, absolútne tu nejde o náš názor na to, ako vznikol
svet, či o názor, že za hmotným svetom „musí niečo byť“, ako povedia niektoré
prominentné osobnosti… Ide o to, či pre Božie kráľovstvo niečo robíme alebo
nie…
Ďalším pozoruhodným prvkom tohto textu je, že Pán Ježiš sa stotožňuje so
všetkými núdznymi. Je tu jedinečne ukázané tajomstvo vtelenia a vykúpenia: Ježiš
sa stotožnil s ľuďmi, najmä s núdznymi. A nás učí otvárať sa pre potreby
blížnych. Iba tak možno hodnoverne slúžiť Kristovi, ak slúžime ľuďom, ktorí sú
v akejkoľvek núdzi.
www.zasvatenyzivot.sk

ZÁKLADNÉ OZNAMY /23.11. – 29.11.2020/
Kapacita nášho chrámu je 770 miest na sedenie.
SV. OMŠE
50% - 385 miest je možné obsadiť.
PROSÍME VŠETKÝCH /AJ RODINY/ O
Na bohoslužbách sa môžu
DODRŽANIE TZV. ŠACHOVNICOVÉHO SEDENIA
zúčastniť veriaci do
– V LAVICIACH SÚ VYZNAČENÉ MIESTA
zaplnenia 50% kapacity
miest na sedenie v chráme. Sv. omše v týždni sú tak, ako býva zvykom.
V nedeľu: 6:00/pre seniorov/,
Počítajú sa iba miesta na
sedenie.
7:30, 9:00, 10:30/naživo vysielaná/, 18:00
Program sv. omší a rozpis úmyslov si všimnite v Spravodaji
Krsty, sobáše, súkromná
15 m2 na osobu /v našom chráme do 70 osôb/
modlitba v chráme
- polhodinu pred rannou a večernou sv. omšou
SVIATOSŤ ZMIERENIA PIATOK - Od 7:00 do 17:45 bude adorácia. Počas celého
V TÝŽDNI / piatok
dňa bude k dispozícii kňaz na spoveď. Prosíme
nevytvárať dlhší rad – počkajte v kostole pri súkromnej
rozšírený program aj
modlitbe. Sv. prijímanie každú hodinu.
celodenná adorácia/
( 15:00 sobáš - prerušenie adorácie)
ĎALŠIE OZNAMY:

1. Dnes slávime nedeľu Krista Kráľa. V závere sv. omší je pobožnosť pred vyloženou Oltárnou
sviatosťou s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky. Dnešnou nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok.
2. Vo štvrtok 26.11. pozývame deti, najmä prvoprijímajúce, na detskú sv. omšu o 17:30
spojenú s príhovorom pre nich. Deťom dávame do pozornosti aj novú úlohu v Spravodaji
a pripomíname, že za každé zapojenie sa do úloh každé dieťa získava 1 bod. Body si zapisujeme
a príde čas, keď počet týchto bodov prinesie odmenu.
3. ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY : Drahí bratia a sestry, združenie Zázračnej
medaily oslavuje v piatok 27. 11. 190.výročie zjavenia sa Panny Márie sestre Kataríne Laboure.
Pri tejto príležitosti pozývame srdečne na sv. omšu o 18:00 všetkých členov tohto združenia
a rodiny. Na toto výročie sa pripravujeme aj modlitbou deviatnika. Od utorka pridáme
k modlitbe deviatnika aj jednotlivé časti z akadémie, ktorá je k tomuto výročiu pripravená. Viac
informácií o tomto združení ako aj o zázračnej medaile sa môžete dočítať na stránke:
www.zzm.sk.
4. V sobotu 28.11. o 10:00 v Košiciach v Dóme sv. Alžbety sa uskutočnia celodiecézne kňazské
rekolekcie na sviatok sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy.
5. Na budúcu nedeľu je 1. adventná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach budú požehnané adventné
vence, ktoré prosíme položte pred oltár.
6. Na budúcu nedeľu, tak ako každý rok bude zbierka na charitu. Všetkým vám, drahí bratia
a sestry, ktorí sa rozhodnete podporiť charitu svojim dobrovoľným milodarom, vyslovujem
vopred úprimné Pán Boh zaplať.
7. Od budúcej nedele bude možnosť zakúpiť si vianočné oblátky v sakristii kostola. Cena za
jedno balenie je 1 €.
8. ÚMYSLY SV. OMŠÍ. Drahí bratia a sestry, počas nasledujúceho týždňa budeme prijímať
úmysly sv. omší na mesiac február. V týždni od 30.11.- 4.12. na mesiac marec. Úmysly na sv.
omše budem prijímať iba ja /dekan/ vždy po sv. omši, ktorú budem slúžiť – rozpis je
v Spravodaji. Viacerí ste sa ma pýtali, čo je združený úmysel. Združený úmysel je vtedy, ak by 1
kňaz pri 1 sv. omši slúžil viacero úmyslov od viacerých darcov. Takýto úmysel je možné sláviť
len vo výnimočných prípadoch s výslovným súhlasom o. arcibiskupa. Združený úmysel nemôže
byť bežnou praxou vo farnosti.
Úprimná vďaka všetkým za rešpektovanie zásad pri hlásení úmyslov na sv. omše, ktoré boli
zverejnené v Spravodaji minulú nedeľu.

9. TESCO POTRAVINOVÁ ZBIERKA. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa v piatok a
sobotu zapojili do potravinovej zbierky v Tescu, ktorú organizuje charita. Nech všetkých
štedrých darcov Pán Boh odmení. Počas nasledujúceho týždňa do 27. novembra sa môžeme
stále do tejto zbierky zapojiť a potraviny odovzdať do označeného priestoru za pokladničnou
zónou. Zamestnanci charity všetky produkty rozdelia a darujú rodinám v Snine, ktorými
pomôžu prežiť krajší vianočný čas. Za láskavé srdcia a štedrosť vám zo srdca ďakujeme.
10. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti – malá sviečka
1 €, veľká sviečka 5 €.
11. Milí bratia, blíži sa záver liturgického a onedlho aj kalendárneho roka. Chceme vás
poprosiť o koncoročný milodar, ako býva zvykom v našej farnosti, ktorý slúži na platy pre
zamestnancov v našej farnosti, za ich službu pre celé farské spoločenstvo. Zároveň vás, drahí
bratia a sestry, prosím, ak vám to rodinný rozpočet dovoľuje, aj o milodar na podporu
farnosti. V tomto období je zvlášť potrebné uhradiť aspoň časť záväzkov, ktoré ako farnosť
máme. Svoje milodary môžete, drahí bratia a sestry, obetovať v sakristii kostola, kancelárii a
počas nedele a sviatkov kurátorom pri poľnom oltári. Ako poďakovanie prijmite odo mňa
maličkú pozornosť, ktorú posielam do každej rodiny. Všetkým vám, drahí bratia a sestry,
úprimné Pán Boh zaplať.
12. Milí bratia a sestry, chceme vás všetkých poprosiť o dodržanie tzv. šachovnicového
sedenia. Prosíme aj členov rodín, aby boli tak dobrí a tiež dodržali tento spôsob. Keďže
chceme maximálne využiť možnosť 50% kapacity miest na sedenie a zároveň aj ujasniť a
zjednodušiť obsadzovanie miest v tzv. šachovnici, aby nevznikali mnohé komplikácie,
vyznačili sme v laviciach miesta na sedenie. Zároveň pripomíname a prosíme všetkých
o dodržanie povinnej dezinfekcie rúk pri vstupe do chrámu a povinnosť mať rúško –
prekryté ústa aj nos. Členovia farskej rady majú právo upozorniť, ak by niekto na to
prizabudol. Tešíme sa, že máme možnosť prichádzať do chrámu a o túto možnosť nechceme
prísť. Preto je dôležité dôsledne zachovávať všetky aktuálne naradenia.
Veľká vďaka všetkým za pochopenie.

NIE LEN ĎEŤOM
Ahoj kamaráti. V prvom rade vám ďakujeme za to, že ste sa zapojili do našich „inzerátov“,
naozaj sme sa tešili z množstva odpovedí, ktoré sme dostali. Tiež ďakujeme aj vaším
pomocníkom, či už to boli rodičia alebo učitelia alebo ktokoľvek iný.
Tento týždeň sme pre vás pripravili ďalšiu súťaž o pekné odmeny. Predpokladám, že aj vy
máte radi hudbu. Tentokrát sme si pre vás pripravili tajničku a v jej riešení sa skrýva meno
patrónky spevákov, ktorej sviatok sa slávi vždy 22. novembra, hoci tento rok kvôli slávnosti
Krista kráľa sa neslávi. Vyriešenú tajničku nám zašlite na mail nasedetisnina@gmail.com
do 29. novembra. Nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko, triedu a školu, ktorú
navštevujete.
1. Keď ju krájaš, slzia ti oči
1
2. Meno, mesto, zviera, ...
2
3. Žlté a kyslé ovocie
3 X
4. Rozprávková bytosť
5. Futbalová ...
4
6. Okrasný ihličnatý strom, ker
5 X
7. Meno dievčatka z krajiny zázrakov
6
7
DÁTUM
29.11.2020

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Manželia Pľutoví
Manželia Kurťákoví
Ing. Štefan Nevoľník a
Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM
Michal Rosoľanka
Adriána Ľuľová
Anton Vass

LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
23.11. – 29.11.2020
deň
čas
úmysel sv. omše
kňaz
6:30 + Mária, Juraj Kyslanoví a rodičia
kF
PONDELOK - 23.11.
+ Ján Kapko
d
féria
18:00
+ Štefan Ižák
kM
+ Štefan Ogurčák
kM
6:30
UTOROK - 24.11.
ZBP Jozef (70 r. ž.) a Božena (70 r. ž.)
d
Sv. Ondrej Dung-Lak a
+ Katarína, Štefan, syn Ján, nevesta Božena
spoločníci, spomienka
18.00
kF
a vnuk Marek Dunajoví
6:30 + Juraj Roman
kF
STREDA - 25.11.
+ Ján Lazorík
d
féria
18:00
+ Anna, Andrej Smolkoví, Jarmila, Milan
kM
+ Mária Jelová
d
6:30
ŠTVRTOK - 26.11.
+ Helena, Ladislav Cuckoví
kF
féria
17:30 + Jaroslav Lempeľ
kM
PIATOK - 27.11.
6:30 + Mária Pacolová
d
féria
+ Andrej Macko ml. a st.
kF
večerná sv. omša:
18:00
Panny Márie Zázračnej
Za rodiny v Združení Zázračnej medaily
kM
medaily
+ Štefan Cimbák ( nedož. 82 r.)
d
6:30
SOBOTA - 28.11.
+ Imrik Tkáč a rodičia Bockoví
kM
Panny Márie v sobotu
18:00 z nedele/ + Jozef a Mária Mariničoví a z rod.
kF
6:00 Vlastný úmysel kňaza
kM
7:30 ZBP rod. Haburajovej
kM
NEDEĽA - 29.11.
9:00 + Martin Hanc
v.Š
PRVÁ ADVENTNÁ
10:30 Za farnosť
kF
18:00 + Mária Šupinská
kF
streda
18:00 Spoveď od 17:30/ ZBP Marcela a deti
kF
STAKČÍN
nedeľa
9:00 ZBP Helena Kapráľová s rod.
d
SVIATOSŤ ZMIERENIA: polhodina pred rannou a večernou sv. omšou/
PIATOK – CELODENNÁ ADORÁCIA OD 7:00 DO 17:55.
POČAS CELÉHO DŇA BUDE K DISPOZÍCII KŇAZ NA SPOVEĎ.
SV. PRIJÍMANIE KAŽDÚ HODINU.
KANCELÁRIA: ÚRADNÉ HODINY: pondelok až piatok: 9:00 – 10:00 a po sv. omši
(použité skratky: d – dekan, kM – kaplán Matej, kF – kaplán František, v.Š – výpomocný duchovný Štefan; )

Sviatosť manželstva chcú prijať
Peter Vokoun, býv. v Senci a Mgr. Miriama Somorovská, býv. v Snine. Sobáš 27.11. o 15:00 h.

MILODARY: Snina - na kostol: bohuznáma 100 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 15 €, bohuznáma
50 €, bohuznáma 10 €, z krstu D. Hromadkovej 50 €, z krstu T. Bača 30 €, z pohrebu M. Gáborovej
70 €, z pohrebu J. Timka 50 €, z pohrebu A. Solomejovej 50 €, z pohrebu M. Olšavského 25 €.
Milodary z pokladničky v kostole a pri miestnosti pre matky s deťmi: 535,67 €.
Milodary cez farský účet: – 15. 11. - 20 €; 16. 11. - 100 €, 100 €, 30 €, 45 €, 6 €, 100 €,
30 €; 18. 11. - 20 €, 50 €, 30 €; 19. 11. - 100 €, 10 €; 21. 11. - 100 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

