LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
7.6. – 13.6.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
6:30
+ Jozef Jelo
PONDELOK - 7.6.
+ Katarína (1. výr.) a Jozef Ontkovičoví
Féria
18:00
+ Stanislav (7. výr.)
ZBP Denisa a rod.
9:00
UTOROK - 8.6.
+ Mária, Jozef Arvajoví a + Kamil Mikulák
Féria
18:00 ZBP Ilona Gičová (75 r. ž.) a rod.
6:30
+ Anna, Martin Štofira, vnuk Peter
STREDA - 9.6.
+ Rozália, Štefan Maškulíkoví (1. výr.)
Sv. Efréma, diakon a učiteľ
18:00
Cirkvi, ľub. spom.
ZBP Beáta (50 r. ž.) a rod.
+ Mária, Ján Fedákoví, deti Katarína, Ján, Pavol, Katarína,
ŠTVRTOK - 10.6.
Ján, Patrik Pčoloví
6:30
Féria
+ Regína Demeterová
Večer z nasl. slávnosti
18:00 + Mária, Jozef Miškoví, + Mária, Emil Kellyoví
6:30
ZBP rod. Ondicová
PIATOK - 11.6.
12:00 Na úmysel kňaza
Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho, slávnosť
18:00 ZBP Anna (88 r.ž.) a rod.
SOBOTA - 12.6.
6:30
+ Michal, Ján, Milan
Nepoškvrneného Srdca
11:00 UDELENIE SVIATOSTI BIRMOVANIA
Panny Márie, spomienka
18:00 + Helena Moravková (nedož. 85 r.) a Václav
Večer: z nasl. nedele
6:00
Na úmysel kňaza
JEDENÁSTA
7:30
ZBP Jaroslava (20 r. ž.) a rod. Andrejčíkovej
NEDEĽA
9:00
ZBP a pokoj Matej a rod.
V CEZROČNOM
10:30 Za farnosť
OBDOBÍ
ZBP Vladimír, Katarína (45 r. manž. ž., 75 r. ž.),
13.6.
18:00
Michal s manželkou a súrodenci s rod.
streda
18:00 /Spoveď od 17:30/ + Andrej, Elena Vasiľakoví
piatok
18:00 ZBP rod. Bzyskej, Anny a Barbory
STAKČÍN
ZBP František Lukáč s rod. a ZBP Ladislav Lukáč st. a ml.
nedeľa
9:00
s rod.
NEMOCNICA
nedeľa
10:30
ZASTUPOVANIE
pondelok, utorok: 17:00; streda, štvrtok, piatok: 7:00
DLHÉ NAD CIROCHOU
nedeľa: 8:00, 10:00
KANCELÁRIA: Pondelok - piatok /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši.
V utorok kancelária zatvorená – budú rekolekcie. Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
DÁTUM

13.6.2021

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7.30

Ing. Ján Čop ml. a Štefánia Kozejová

Mgr. Matúš Rosoľanka

9.00

manželia Kurťákoví

RNDr. Jozef Lojan

Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

Ing. Marianna Hancová

Sviatosť manželstva chcú prijať
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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10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

J E ŽI Š O VA MO C A J E H O PR AV Á RO DI N A
Koľkokrát sme museli zniesť výsmech a ponižovanie! Ľudia si prestávajú vážiť jeden
druhého a často sa navzájom urážajú. Radi si robia jeden z druhého blázna. Preto nás iste
neprekvapuje, že takýmto procesom ľudskej zloby musel prejsť aj Ježiš. Dokonca vlastní
príbuzní si o ňom mysleli, že je pomätený a iní ľudia ho zasa obviňovali zo spolupráce
s diablom. Sväté písmo nám zachytilo viacero výrazov, ktorými ľudia ponižovali Ježiša:
posadnutý diablom, Belzebulov spojenec, pijan vína, priateľ mýtnikov, bohorúhač,
priestupník Zákona, zneuctiteľ soboty, burič, zvodca… On však všetkých zahriakol
a svojím správaním jasne ukázal, že tieto reči sú iba obyčajným výmyslom. Len si
spomeňme na dobrotu, s akou vystupoval voči hriešnikom, chorým a starým. Všetkým
dokazoval plnosť svojej lásky a milosrdenstva. Svedčili o tom aj nespočetné zástupy, ktoré
za ním prúdili. Marek píše: Znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť.
Títo všetci boli si istí, že Ježiš je úplne zdravý a Peter v mene všetkých prehlásil: Pane,
ty máš slová večného života! Keď Ježišovi nepriatelia zistili, že nepochodia s rečami
o bláznoch, rozhodli sa na Ježiša vrhnúť podozrenie, že je spolčený s kniežaťom diablov,
s jeho pomocou koná zázraky a vyháňa diablov. Ježiš však vyvracia aj túto obžalobu, keď
hovorí, že kto vyháňa diabla, nemôže byť ním posadnutý. Ak by s pomocou diabla vyháňal
diabla, znamenalo by to, že kráľovstvo satana je rozdelené a ako také, odsúdené na zánik.
Satanovo kráľovstvo sa však rúca preto, že Ježišovým príchodom sa približuje Božie
kráľovstvo. On je najsilnejší, lebo satana vyháňa z domu ľudského srdca.
Takto majstrovsky sa dokázal Ježiš obrániť. Ľudia, ktorí sa okolo neho tlačili a počúvali
tieto slová, boli si úplne istí, že všetky obvinenia vznesené proti Ježišovi sú lžou. Preto pri
ňom zostávajú a počúvajú ho. On ich odmieňa za vieru, lebo ich kladie na roveň svojej
matky a príbuzných. Robí to aj krásnym vonkajším gestom. Ukázal na všetkých, čo sedeli
dnu a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý
je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Aj my sme v tejto chvíli presvedčení, že Ježiš
je Boží Syn a všetky obvinenia vznesené proti nemu sú lžou. Preto zostaňme pri ňom,
započúvajme sa do jeho slov a volajme so svätým Petrom: Pane, ty máš slová večného
života! V tejto chvíli nás Ježiš odmení pochvalou a povie nám: Každý, kto plní vôľu môjho
Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka. Pri Ježišovi nás teda udrží viera
a snaha plniť jeho vôľu.
www.trojica.sk

OZNAMY:
Drahí bratia a sestry, v nasledujúcom týždni je náš okres naďalej v tzv. oranžovej farbe
– účasť na bohoslužbách je 25 % miest na sedenie a 50 osôb na státie – 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.
1. VYSLOVUJEME ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE VŠETKÝM, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhali pri príprave oltárikov na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,
vďaka všetkým v rôznych službách počas liturgie a samozrejme ďakujeme deťom, ktoré si
na slávnosť pripravili lupene kvetov.
2. Srdečná vďaka všetkým vám, drahí bratia a sestry, za vaše milodary a obety v uplynulom
týždni.
3. DNES JE PRVÁ NEDEĽA V MESIACI: popoludní o 14:30 bude pobožnosť a výmena
ružencových tajomstiev. Po pobožnosti stretnutie duchovnej rodiny SDR.
4. SPOLOČENSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO prosí o krátke stretnutie
členov v pondelok 7.6. po rannej sv. omši.
5. REKOLEKCIE KŇAZOV DEKANÁTU SNINA budú v utorok 8.6. so sv. omšou
o 9:00. Ranná sv. omša o 6:30, ako je zvykom počas rekolekcií, nebude. Nahlásené úmysly
budú odslúžené pri sv. omši o 9:00. O 8:00 bude celodekanátne večeradlo. Srdečne
pozývame. Večer už večeradlo nebude.
6. PRVOPRIJÍMAJÚCI: Vo štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí. Termíny slávnosti
1. sv. prijímania: 20.6. o 11:00 /CSŠ a 2.ZŠ/; 27.6. o 11:00 /1.ZŠ a 6.ZŠ/.
7. BIRMOVANCI: V piatok o 18:00 bude sv. omša s účasťou birmovancov. Birmovka je
v sobotu o 11:00. Celebrantom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita. Spoveď
birmovancov v piatok od 16:00. Nácviky: streda, štvrtok, piatok po večernej sv. omši. Účasť
v chráme počas birmovky pri aktuálnych obmedzeniach: birmovanec, birmovný rodič
a rodičia. Ostatní príbuzní môžu byť vonku pred chrámom – bude zapnuté ozvučenie
a taktiež bude živý prenos sv. omše cez YouTube kanál farnosti.
8. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI : spovedáme polhodinu
pred sv. omšami ráno a večer. Spovedná služba – štvrtok od 15:00 do sv. omše. V piatok
spovedáme od 16:00 birmovancov. Prosíme rodičov, birmovných rodičov či príbuzných
birmovancov, aby využili možnosť spovede počas celého týždňa.
9. SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO slávime v tomto týždni
v piatok. Sv. omše budú takto: 6:30, 12:00, 18:00. V závere všetkých sv. omší bude
odprosujúca pobožnosť s eucharistickým požehnaním a s možnosťou získať úplné odpustky:
veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanú na túto
slávnosť, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
10. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
11. NEMOCNIČNÁ KAPLNKA: Milí bratia a sestry, od budúcej nedele 13.6. sa po vyše
roku obnovuje slávenie sv. omší v nemocničnej kaplnke. Sv. omša v nedeľu bude o 10:30.
Pri aktuálnych obmedzeniach môže byť v kaplnke maximálne 15 osôb. Prednosť majú
pacienti nemocnice a zdravotnícky personál.
12. PREDMAŽELSKÁ PRÍPRAVA: najbližší termín víkendového kurzu prípravy
snúbencov na manželstvo bude 16.7. – 18.7.2021. Snúbenci sa môžu prihlásiť na kurz
v kancelárii farského úradu alebo emailom: dubjak.jan@gmail.com
MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma rodina 50 €, z krstu S. Červeňákovej 50 €,
z pohrebu I. Popjaka 100 €, z pohrebu J. Rutricha 100 €.
Milodary cez farský účet: 28.5. - 20 €; 1.6. - 20 €; 2.6. - 100 €; 3.6. - 38 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

13. ÚMYSLY SV. OMŠÍ: milí bratia a sestry, oznamujeme 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.
Zároveň 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 v tomto týždni 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 15.6. /utorok/
po rannej a večernej sv. omši v kancelárii, kým sa nezaplnia termíny.
14. NÁCVIKY SPOJENÉHO ZBORU budú v utorok 8.6. a vo štvrtok 10.6. o 19:00.
15. POZÝVAME DETI NA NÁCVIK piesní pred „detskou“ sv. omšou vo štvrtok 10.6.
o 17:00 v CCVČ.
16. Pozývame mladých od 15 rokov pripojiť sa ku mládežníckemu zboru; stretneme sa
v piatok 11.6. o 17:00 v CCVČ.
17. CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU informuje, že pripravuje tradičný denný
letný tábor - jeden turnus od 12.7. a druhý od 19.7. a otvára zapisovanie na krúžky na nový
šk. rok, pri zapísaní sa a uhradení príspevku už teraz, máte možnosť získať zľavu; Bližšie
informácie na nástenke a na stránke www.ccvc.sk.
18. PRIPOMÍNAME RODIČOM terajších druhákov a deviatakov, ktorí sa nemohli zúčastniť
spoločného zápisu, že môžu prísť zapísať svoje dieťa na prípravu ku 1. sv. prijímaniu a sviatosti
birmovania do CCVČ v pracovných dňoch.
19. KANCELÁRIA: Pondelok - piatok /9.00 - 10.00/ a po večernej sv. omši. V utorok
kancelária zatvorená – budú rekolekcie. Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk
20. STAKČÍN: milí bratia a sestry, úmysly sv. omší na ďalšie mesiace /júl, august, september/
môžete hlásiť od stredy po hociktorej sv. omši v sakristii kostola – okrem nedele. Úmysly bude
zapisovať kňaz, ktorý bude slúžiť.

Sviatosť birmovania tvorí s krstom a Eucharistiou jeden celok
„sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba
zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti
birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených
„sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich

obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi
svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.
(Katechizmus Katolíckej cirkvi )
Modlitba za birmovancov: Prosíme ťa, všemohúci Bože, za našich bratov a sestry,
ktorí príjmu sviatosť birmovania, aby sa upevnili vo viere, aby si na láske položili
základ života, a tak vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi. Prosíme aj za ich rodičov,
krstných rodičov a birmovných rodičov, aby slovom i príkladom povzbudzovali
k nasledovaniu Ježiša Krista tých, za ktorých vieru sa zaručujú.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

