LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
31.5. – 6.6.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
+ Ján Jankovský, 20.výr.
6:30
PONDELOK - 31.5.
ZBP Michal, Helena, 35 r.manž.ž.
Féria
18:00 ZBP Anna, 65 r.ž. a Ján, 45 r.manž.ž.
+ Štefan, Katarína Cimbákoví
UTOROK - 1.6.
6:30
Sv. Justín, mučeník,
ZBP Katarína, 38 r.ž.
spomienka
18:00 /17:00 večeradlo/ + Adrián Hirka, nedož.45 r.
6:30
+ Štefan Juhás
STREDA - 2.6.
+ Anna Guzejová
Féria
18:00
Večer: z nasl. slávnosti
+ Emília Štofirová
6:30
ZBP Anna, 75 r.ž.
ŠTVRTOK - 3.6.
12:00
Na úmysel kňaza
Najsvätejšieho
16:30 Za farnosť
Kristovho Tela a Krvi,
slávnosť, prikáz. sviatok
18:00 + Jozef, Mária Šarudyoví
6:30
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
PIATOK - 4.6.
+ z rod. Haburajovej a Sičákovej
Prvý piatok mesiaca
18:00
ZBP Emília, 60 r.ž.
Ružencové bratstvo; za víťazstvo Nepošk.Srdca P.M.
SOBOTA - 5.6.
8:45
Panny Márie v sobotu
ZBP Marcela, 40 r.ž. a rod.
Večer: z nasl. nedele
18:00 ZBP Radka, 20 r.ž.
6:00
Na úmysel kňaza
DESIATA NEDEĽA
7:30
ZBP Mária, Vladimír s rod. (40 r. manž. ž.)
V CEZROČNOM
9:00
ZBP Anna, 65 r.ž., Kristián, 18 r.ž.
OBDOBÍ
10:30
Za farnosť
6.6.
18:00 ZBP Mariana, 40 r.ž. a rod.
štvrtok
18:00 /Spoveď od 17:00/ ZBP Lucia Kimáková s rod.
piatok
18:00 + Juraj, Mária, Jozef, Ján Ondík
STAKČÍN
sobota
8:00
+ Nataša Kuníková
nedeľa
9:00
ZBP Vladimír, Lukáš, Tomáš Kapráľ
ZASTUPOVANIE
pondelok, utorok, streda, piatok 17:00;
DLHÉ NAD CIROCHOU štvrtok 7:00 a 17:00, sobota 7:00
KANCELÁRIA: Pondelok - streda /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk

Sviatosť manželstva chcú prijať
Michal Bogdan, býv. v Medzilaborciach a Mária Tongeľová, býv. v Snine, sobáš 5. 6.
o 15.00.
Ing. Marek Bačik, býv. v Sačurove a Aneta Drabová, býv. v Snine, sobáš 5. 6. o 16.00.
Lukáš Martinkovič, býv. v Bratislave a MUDr. Alice Kušnírová, býv. v Snine, sobáš 19.6.
o 15.00.
František Hudák, býv. v Uzovských Pekľanoch a Diana Černá, býv. v Snine, sobáš 19.6.
o 16.00.
Mimo farnosti:
Tibor Nosál, býv. v Snine a Diana Bobeničová, býv. v Snine.

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. František Petruška, Mgr. Matej Futej
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30. máj 2 0 2 1
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

24. ročník

N AJ V ZN E Š E N E J Š I A K RE S Ť A NS K Á PR AVD A
Záver Matúšovho evanjelia počúvame okrem tejto nedele aj na slávnosť
Nanebovstúpenia Pána v roku A (rok, kedy sa číta „Matúš“) a tiež na slávnosť
sv. vierozvestov Cyrila a Metoda. Finále Matúšovho evanjelia, pozostávajúce z piatich
veršov, možno považovať za jednu z najpôsobivejších scén tohto evanjelia.
V tejto perikope sa zmŕtvychvstalý Kristus zjavuje svojim učeníkom na vrchu v Galilei
a oznamuje im, že mu je daná vláda nad celým svetom, pozemským aj nebeským
a súčasne ich poveruje misiou urobiť mu učeníkov z ľudí všetkých národov, pričom im
nariaďuje týchto novozískaných učeníkov aj krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Súčasne im prikazuje učiť všetkých zachovávať všetko, čo ich sám naučil a vysiela ich
na túto misiu s uistením, že s nimi bude každý deň až do skončenia sveta.
Záver Matúšovho evanjelia je na jednej strane vyznaním viery v Zmŕtvychvstalého
Krista, ktorý je Pánom neba i zeme, ale aj vyznaním viery v poslanie Cirkvi, ktorá je
pokračovaním Kristovej prítomnosti vo svete. Matúš od začiatku zdôrazňuje Ježišovo
vyučovanie a v poslednom čine vyučovania zveruje Cirkvi úlohu učiť. Tento text
súčasne zdôrazňuje krst ako kľúčový prvok učeníctva, príslušnosti ku Kristovi.
Učeníctvo teda nespočíva len v „počúvaní Slova“, ale aj v uvedomovaní si prítomnosti
Ježišovho Ducha v srdciach učeníkov, ktorý do sŕdc učeníkov prichádza cez krst, a bez
ktorého by Slovo bolo neúčinné, „neprinášalo by ovocie“. Tento úryvok je však aj
vyznaním viery v Najsvätejšiu Trojicu, čo je najdôležitejšia a najvznešenejšia kresťanská
pravda. Úryvok obsahuje jedinú zmienku trojičnej krstnej formuly v evanjeliách, spojenú
s príkazom vysluhovania krstu. Ježiš tu dáva učeníkom „bojový rozkaz“ k podrobeniu
celého sveta Božej vláde. U Matúša Ježiš svoje posledné zjavenie sa učeníkom ako
Zmŕtvychvstalý nespája so svojím nanebovstúpením ale najmä s misijným príkazom.
Matúš na rozdiel od Jánovho evanjelia nerieši ani problém ako bude Ježiš ďalej prítomný
vo svojej Cirkvi (t. j. mocou Ducha), berie to ako samozrejmosť, ktorú vkladá
do Ježišových slov: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
www.horcicnezrnko.sk

OZNAMY:
Drahí bratia a sestry, od pondelka sú v platnosti ďalšie uvoľnenia, náš okres je v tzv.
oranžovej farbe – účasť na bohoslužbách je 25 % miest na sedenie a 50 osôb na státie –
maximálne 250 osôb. Sedenie bude v každej druhej lavici s tým, že medzi osobami
je 1 miesto voľné – tak ako sú označené lavice. Nie je povinný respirátor, ale rúško.
Vďaka ďalším uvoľneniam je upravený aj program sv. omší.
V týždni budú sv. omše v klasických časoch: 6:30, 18:00.
V nedeľu: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00. Kostol sa otvára už v klasickom čase
a otvorené budú 3 vchody /pri kancelárii, od pamätníka a pod vežou v starej časti/.
1. PRVOPRIJÍMAJÚCI: Vo štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí. Keďže máme
slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, povzbudzujeme deti, aby si pripravili lupene kvetov
k záverečnej eucharistickej pobožnosti, tzv. oltáriky. Termíny slávnosti 1. sv. prijímania:
20.6. o 11:00 /CSŠ a 2. ZŠ/; 27.6. o 11:00 /1. ZŠ a 6. ZŠ/. Deti pozývame aj na nácvik piesní
pred „detskou“ sv. omšou vo štvrtok 3.6. o 17:00 v CCVČ.
2. BIRMOVANCI: V piatok o 18:00 bude sv. omša s účasťou birmovancov. Účasť
birmovancov je nutná. Birmovka je 12.6. /sobota/ o 11:00. Na budúcu nedeľu zverejníme
termíny nácvikov.
3. SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI slávime v tomto
týždni vo štvrtok. Táto slávnosť je aj prikázaným sviatkom. Sv. omše budú takto: 6:30,
12:00, 16:30, 18:00. /Aj v stredu večer o 18:00 je sv. omša zo slávnosti./ V závere všetkých
sv. omší vo štvrtok bude krátka adorácia s eucharistickým požehnaním, s možnosťou získať
úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môže
za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Pri večernej sv. omši o 18:00 bude
aj eucharistická procesia, tzv. oltáriky okolo nášho chrámu. Chcem poprosiť všetkých, ktorí
tieto oltáriky pripravujú, aby boli tak dobrí a aj tento rok oltáriky pripravili. Úprimná vďaka
za ochotu a pomoc.
4. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok, ktorý je prvým v mesiaci. Prvopiatková
pobožnosť bude ráno a večer po sv. omši.
5. NÁVŠTEVA CHORÝCH na prvý piatok počas celého dňa /vyše 80 chorých/. Prosíme
o modlitby za chorých v našej farnosti, sú vzácnymi členmi nášho farského spoločenstva.
6. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: Milí bratia a sestry, keďže
v nasledujúcom týždni zastupujeme aj farnosť Dlhé nad Cirochou, vo štvrtok je prikázaný
sviatok, v prvý piatok je návšteva chorých a je prihlásených vyše 80 chorých a slúžime
v spomínaných dňoch samozrejme aj na filiálke Stakčín, chceme vás preto poprosiť, aby ste
využili možnosť spovede od pondelka do stredy. Spovedať budeme takto: pondelok ráno
od 6:00 a večer od 17:00, utorok ráno od 6:00 do 9:00 a popoludní od 15:00, streda ráno
od 6:00 a večer od 17:00. Do pozornosti dávame zvlášť utorok – ráno spovedáme
aj po sv. omši do 9:00 a popoludní od 15:00.
7. PRI MINULOTÝŽDŇOVEJ ZBIERKE NA PODPORU FARNOSTI A FARSKÉHO
KOSTOLA sa vyzbierala čiastka: 1883,29 €. Srdečná vďaka všetkým vám, drahí bratia
a sestry, za vašu štedrosť a obetu. Vďaka aj za ostatné obetované milodary v uplynulom
týždni.
8. MODLITBY MUŽOV začnú nanovo v utorok o 19:00.
9. SLÁVENIE FATIMSKEJ SOBOTY 5.6. začne o 8:00 a o 8:45 je sv. omša.
10. PRVÁ NEDEĽA V MESIACI 6.6.: popoludní o 14:30 bude pobožnosť a výmena
ružencových tajomstiev.
11. KANCELÁRIA: Pondelok - streda /9.00 - 10.00/ a po večernej sv. omši. Štvrtok
/prikázaný sviatok/ a v piatok /návšteva chorých/ – kancelária je zatvorená.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk
12. V mesiaci jún povzbudzujeme k modlitbe LITÁNIÍ K BOŽSKÉMU SRDCU
JEŽIŠOVMU. V chráme budú litánie pred sv. omšou v závere modlitby posv. ruženca.

13. ÚMYSLY SV. OMŠÍ: Milí bratia a sestry, oznamujeme vopred termíny hlásenia úmyslov
sv. omší. Úmysly budeme vždy prijímať postupne, aby sa nevytvárali dlhé rady. Zároveň prosíme,
drahí bratia a sestry, aby ste sa v rodinách dohodli a nehlásili ten istý úmysel sv. omše viacerí
z rodín. Tiež prosíme, aby sme boli ústretoví jeden k druhému, aby každá rodina, ktorá chce, mala
možnosť nahlásiť aspoň 2 úmysly sv. omše do roka. Ďakujeme krásne za pochopenie
a za ústretovosť jeden k druhému v rámci nášho farského spoločenstva. Ak z nejakého dôvodu
v daný termín nemôžete prísť nahlásiť svoj úmysel, poproste niekoho, aby tak urobil za vás.
Na mesiac júl bude možné nahlásiť úmysly sv. omší 9.6./streda/ a 10.6. /štvrtok/ po rannej
a večernej sv. omši v kancelárii, kým sa termíny nezaplnia.
Na mesiac august bude možné nahlásiť úmysly sv. omší 14.6./pondelok/ a 15.6. /utorok/
po rannej a večernej sv. omši v kancelárii, kým sa nezaplnia termíny.
Na mesiac september bude možné nahlásiť úmysly sv. omší 21.6./pondelok/ a 22.6./utorok/
po rannej a večernej sv. omši v kancelárii, kým sa nezaplnia termíny.
14. Milí bratia a sestry, na Konferenciu biskupov Slovenska sa obrátila Únia miest Slovenska
so žiadosťou o pomoc pri sčítaní tých obyvateľov, ktorí nestihli elektronické sčítanie, a preto
uverejňujeme tento oznam: „Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli
elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje
vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť
osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo
možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom
prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. Ak ste nikoho nevolali, nikto
k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne
bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné
pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak
ešte neurobili. Ďakujeme!“
15. V piatok 4.6. o 19:00 (resp. po skončení sv. omše) sa uskutoční spoločný ZÁPIS
PRVOPRIJÍMAJÚCICH a BIRMOVANCOV na budúci šk. rok. K zápisu prosím prineste
vyplnené a podpísané tlačivá, ktoré dostali deti na náboženstve v škole + príspevok 10 €.
Kto tlačivá nedostal, môže si ich vyzdvihnúť v pracovných dňoch v CCVČ alebo si vytlačiť
zo stránky www.ccvc.sk.
16. STAKČÍN: pred nami je prvopiatkový týždeň. Spoveď bude vo štvrtok od 17:00.
- pri zbierke na potreby kostola v Stakčíne sa vyzbierala čiastka 125 €. Pán Boh zaplať za vaše
milodary. Úprimná vďaka aj za ďalšie obetované milodary: bohuznáma z ul. Dlhej 20 €,
bohuznáma z ul. Duchnovičovej 50 €, bohuznáma z ul. Sadovej 100 €, bohuznámy z ul. SNP 200 €.
- úmysly sv. omší: milí bratia a sestry, na budúcu nedeľu oznámime termíny hlásenia úmyslov
sv. omší na mesiace júl, august a september.
KU DŇU DETÍ
Milé deti, 1. júna máte svoj sviatok. K vášmu sviatku vám zo srdca
prajeme veľa radosti, šťastia, hojnosť Božích milostí a vyprosujeme vám
od Pána Boha požehnanie. Myslíme na vás v našich modlitbách.

DÁTUM ČAS
3.6.2021 16.30
18.00
7.30
6.6.2021 9.00
10.30

LEKTORI
ŽALM
manželia Mariničoví
Štefánia Ondicová
manželia Kirňákoví
Eva Mária Karľová
manželia Pavlíkoví
Michal Rosoľanka
Pavol Ľonc a Valéria Fundáková Mgr. Jana Kozejová
manželia Harakaľoví
Matúš Kozej

MILODARY:
SNINA - na kostol: z pohrebov E. Goroľovej 50 €, Š. Ontkoviča 50 €, J. Čopíka 50 €.
Milodary cez farský účet: 21.5. - 38 €; 24.5. - 10 €, 50 €; 26.5. - 50 €, 50 €, 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

