LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
14.6. – 20.6.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
6:30 + Juraj Dunaj, Jozef Šoltés
PONDELOK - 14.6.
+ Štefan, Mária Gáboroví, Marta Handrová
Féria
18:00
ZBP a dary DS pre bohuznámych
+ Jozef Aľušík, rodičia, svokrovci (ul. Jána Bottu)
6:30
UTOROK - 15.6.
ZBP Agáta (60 r. ž.) a rod.
Féria
18:00 17:00 večeradlo/ + Ján Čus, Juraj, Mária Miškoví
6:30 + Mária, Juraj Štofikoví, Mária Mišková
STREDA - 16.6.
ZBP Ján (40 r. ž.) a rod.
Féria
18:00
+ Anna, Štefan Dickí, Ján, Mária Miškoví, syn Ján
MUDr. Zlatica Bujňáková, MUDr. Ľubor Kupča a z
rod. Kupčovej a Hübnerovej
6:30
ŠTVRTOK - 17.6.
+ Ján Marcinko a z rod. Semanovej
Féria
18:00 Za život
6:30 ZBP Michal (55 r. ž.) a rod.
PIATOK - 18.6.
Féria
18:00 + Jozef, Mária, Juraj
SOBOTA - 19.6.
ZBP Marek (25 r. ž.) a manželka Kristína
6:30
Panny Márie v sobotu,
+ Ján Zuščák, zať Radoslav Pčola
ľub. spomienka
18:00 + Jozef Holota (1. výr.)
Večer: z nasl. nedele
6:00 Na úmysel kňaza
DVANÁSTA
+ Miroslav Kovan a rodičia, Štefan, Rozália
7:30
NEDEĽA
Lojanoví, dcéra, zaťovia a rod.
V CEZROČNOM
9:00
ZBP Mária, Jozef (60 manž. ž.)
OBDOBÍ
11:00
Za farnosť / Slávnosť 1. sv. prijímania CSŠ a 2. ZŠ
20.6.
18:00 ZBP Gabriela (50 r. ž.)
Spoveď od 17:30/
streda
18:00
+ Andrej, Katarína Mikoví, Michal Lučkanič
STAKČÍN
nedeľa
9:00 ZBP Mária Poldruháková s rod.
štvrtok 16:00 Aj duchovná služba na oddeleniach
NEMOCNICA
nedeľa 10:30 Aj duchovná služba na oddeleniach
ZASTUPOVANIE
pondelok, utorok: 17:00; streda, štvrtok 7:00.
DLHÉ NAD CIROCHOU
KANCELÁRIA: Pondelok - piatok /9:00 - 10:00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
DÁTUM

20.6.2021

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7:30

PharmDr. Štefan Dunaj a Mgr. Jana Šepeľová
Mgr. Daniel Gavura a Mgr. Dana Šalachová
prvoprijímajúce deti

Katarína Telehová

9:00

Adriána Ľuľová
Mgr. Žofia Čopíková

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.
Ing. Marek Jurko, býv. v Snine a Mgr. Kristína Ondiková, býv. v Snine, sobáš 3.7. o 15:00.
Milan Vasko, býv. v Snine a Denisa Dudová, býv. v Snine, sobáš 3.7. o 16:00.

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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11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

J E ŽI Š O V E PO DO B E N S T VÁ
Ježišova reč v podobenstvách nasleduje po tom, ako ustanovil Dvanástich a varuje ich pred
hriechom rúhania. Pokračuje podobenstvami o lampe, semene vloženom do pôdy a horčičnému
zrnku. Pre nás sú v tomto texte zaujímavé minimálne dve roviny: semeno pripodobňujúce podľa
Ježišových slov Božie kráľovstvo, si rastie samo a ani o tom nevie. Ale aj konštatovanie, že
Ježiš k svojim učeníkom bez podobenstva ani nehovoril. Semeno si môžeme predstaviť aj ako
Božie slovo, Božiu lásku. Existuje nezávisle od nás, rastie a vzmáha sa nezávisle od nás, pôsobí
nezávisle od nás. Ak však chceme, aby sa Slovo a Láska stali súčasťou aj nášho života, musíme
sa o ne starať rovnako, ako to musí robiť hospodár, ktorý semeno zaseje: pôdu pravidelne kyprí,
polieva, zbavuje buriny. Do nás Boh zasial semeno svojej Lásky a viery v krste, a je na nás, či
chceme byť úrodnou pôdou, kde má semeno všetky podmienky na to, aby vrastalo, alebo sme
miestom nehostinným, na ktorom zahorí a uschne. Ak teda chceme, aby vzrastalo, budeme jeho
pôdu kypriť, polievať aj zbavovať buriny. Božie slovo má silu v sebe samom, aj bez nás, ale iba
keď sa mu otvoríme a staráme sa oň, ukáže nám svoju silu aj v našom živote. Snažme sa preto,
byť dobrými hospodármi a nezabúdať na nič z toho, čo semeno potrebuje v dobrej pôde, aby
rástlo a vzmáhalo sa. Aby po tom, keď dozrie, bolo pripravené vo vysokej kvalite na zber úrody,
ktorý raz príde. Druhá rovina sú podobenstvá. Prečo teda Ježiš nehovoril priamo? On dobre
vedel, že prináša úplne nové pohľady na svet a medziľudské vzťahy a bol si vedomý toho, že
ľudia by mnohé Jeho zásady v rovine poučiek neprijali, lebo by boli pre nich cudzie ma do
života neaplikovateľné. Ak však nový prístup k životu a ľuďom zdokumentoval podobenstvom
z reálneho sveta ľudí, aj sa ľahšie pochopilo, ale tiež sa dalo rýchlo správne pochopiť a žiť vo
vlastnom živote. Svojho času som medikom, budúcim lekárom prednášal chémiu a biochémiu.
Nádejní lekári boli presvedčení, že takáto disciplína im rozhodne v praxi nebude potrebná a tak
k nej začali aj pristupovať. Argumentovali, že oni chcú byť lekári a nie chemici. Vtedy som aj ja
pochopil, že iba s chemickou argumentáciou nevystačím a začal som vo výučbe používať
podobenstvá. Zvolil som kuchynské prostredie, ktoré bolo každému z nich blízke. A hneď som
videl, že sa prístup k výkladu a miera zapamätania si faktov a ich prenos do samotnej medicíny
významne zmenil. Tak, ako som ja hovoril študentom rečou im zrozumiteľnou, pochopiteľnou
a zapamätateľnou, tak to robil aj Ježiš so svojimi podobenstvami. Veď si povedzme úprimne:
pochopili by sme postoj otca, ktorý privítal svojho márnotratného syna, ak by sme ho počuli iba
ako pravidlo? Pochopili by sme majiteľa vinohradu, ktorý na konci dňa zaplatil tým, ktorí
pracovali od rána, ale aj tým, ktorých zamestnal iba na poslednú hodinu, rovnakú mzdu, ak by
sme sa na to pozerali iba svojím pohľadom a niekto by nám povedal poučku o tom, že to tak
nemá byť?
www.farnostrusovce.sk

OZNAMY:
Drahí bratia a sestry, v nasledujúcom týždni je náš okres v tzv. žltej farbe – účasť na
bohoslužbách je 50% miest na sedenie - maximálne však 250 osôb. V chráme je
potrebné zachovať tzv. šachovnicové sedenie. Nie je povinný respirátor, ale rúško.
1. Srdečná vďaka všetkým vám, drahí bratia a sestry, za vaše milodary a obety v uplynulom
týždni.
2. PRVOPRIJÍMAJÚCI: Vo štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí. Termíny slávnosti
1.sv. prijímania: na budúcu nedeľu 20.6. o 11:00 /CSŠ a 2. ZŠ/; 27.6. o 11:00 /1. ZŠ a 6. ZŠ/.
Termíny nácvikov 1. skupiny /CSŠ a 2. ZŠ/: štvrtok, piatok po večernej sv. omši a v sobotu
po spovedi detí. Spoveď detí v sobotu o 10:30. Rodičia a príbuzní môžu využiť možnosť
vyspovedať sa počas celého týždňa pred sv. omšami ráno a večer. Zvlášť dávame do
pozornosti štvrtok – spovedná služba od 15:00. Účasť na slávnosti na základe aktuálnych
obmedzení: dieťa a 9 príbuzných na rodinu.
3. SV. OMŠA ZA ŽIVOT: počas mesiaca jún sú v našej arcidiecéze, každý deň v inej
farnosti, slúžené sväté omše na tento úmysel: „Za ochranu života od počatia po prirodzenú
smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine.“ V našej
farnosti bude podľa rozpisu v arcidiecéze sv. omša za život vo štvrtok 17.6. o 18:00, aj za
účasti detí v rámci detskej sv. omše. Srdečne na túto sv. omšu pozývame.
4. BIRMOVANCI: Sviatosť birmovania prijalo 70 mladých ľudí z našej farnosti. Z toho
1 dospelý, 35 chlapcov a 34 dievčat. Sviatosť im vyslúžil otec arcibiskup Bernard Bober
v sobotu 12.6. o 11:00 v našom farskom kostole Sv. kríža v Snine. Všetkým birmovancom
vyprosujeme otvorenosť pre pôsobenie darov Ducha Svätého, veľa síl a vytrvalosti na ceste
života. Veríme, že sa po birmovke ešte uvidíme.
5. DUCHOVNÁ OBNOVA zamestnancov CSŠ, CMŠ a CCVČ bude v stredu 16.6. vo
farskom kostole. Program: 15:15 tichá adorácia /počas nej možnosť spovede/, 15:45 Korunka
a eucharistické požehnanie, 16:00 sv. omša s príhovorom.
6. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI : spovedáme polhodinu
pred sv. omšami ráno a večer. Spovedná služba – štvrtok od 15:00 do sv. omše.
7. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
8. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, budúca nedeľa 20.6. je treťou nedeľou
mesiaca. Pri všetkých sv. omšiach bude farská zbierka pre potreby farnosti a nášho farského
kostola. Všetkým dobrodincom farnosti vyslovujeme vopred úprimné poďakovanie za vaše
milodary.
9. NEMOCNIČNÁ KAPLNKA: v nasledujúcom týždni budú v nemocničnej kaplnke
sv. omše takto: štvrtok o 16:00 a v nedeľu o 10:30. Pri aktuálnych obmedzeniach v rámci
tzv. žltého okresu /od pondelka 14.6./ môže byť v kaplnke maximálne 30 osôb. Prednosť
majú pacienti nemocnice a zdravotnícky personál.
10. PREDMANŽELSKÁ 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
11. ÚMYSLY SV. OMŠÍ: Na mesiac august bude možné nahlásiť úmysly sv. omší
v tomto týždni: 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.
12. CHARITNÝ DOM SV. ŠTEFANA v Snine Vám dáva do pozornosti možnosť
podporiť našich klientov, a to hlasovaním za projekt v Tesco Snina, v období od 14.6.2021
(počas 4 týždňov). Stačí, ak žetón získaný za nákup vhodíte do nádoby označenej modrou
farbou. Ide o podporu nášho projektu s názvom Keramika rukami obdarovaných, ktorým
chceme zlepšiť pracovné zručnosti našich mladých klientov.
Ďakujeme za každý vhodený žetón.

OZNAMY:
13. Pozývame deti na nácvik piesní pred ´detskou´ sv. omšou vo štvrtok 17.6. o 17:00 v
CCVČ.
14. Pozývame mladých od 15 rokov, pripojiť sa ku mládežníckemu zboru; stretneme sa v
piatok 18.6. o 17:00 v CCVČ.
15. Pripomíname rodičom terajších druhákov a deviatakov, ktorí ešte nestihli zapísať svoje
dieťa na prípravu ku 1. sv. prijímaniu a sviatosti birmovania, že môžu tak urobiť v
CCVČ v pracovných dňoch.
16. Povzbudzujeme rodičov k zapísaniu detí 5 a 6-ročných na náboženstvo v materských
školách nazvané ako krúžok S NAJMENŠÍMI K BOHU; prihlášky dostanete priamo v mat.
škole príp. v CCVČ.
17. Od pondelka 14.6. môžete zapisovať svoje deti do denných táborov v CCVČ,
prihlášky nájdete na web stránke www.ccvc.sk
18. KANCELÁRIA: Pondelok - piatok /9:00 - 10:00/ a po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk
19. STAKČÍN: na kostolné potreby obetovala bohuznáma z ul. Dlhej 20 €. Pán Boh zaplať
za milodar. Milí bratia a sestry, budúca nedeľa 20.6. je treťou nedeľou mesiaca. Pri sv.
omši bude zbierka pre potreby kostola v Stakčíne. Milodary obetované pri týchto zbierkach
budú použité na opravu strechy kostola, ktorá už niekoľko rokov zateká a pri silnejšom
daždi je potrebné rozmiestňovať po kostole vedrá a takto zachytávať vodu. Najväčšou
prioritou je dať do poriadku strechu, aby nevznikli ďalšie a väčšie škody na kostole.
Všetkým vám drahí bratia a sestry, ktorí môžete a ktorí sa rozhodnete zapojiť do tejto
zbierky svojim milodarom, vyslovujem úprimnú vďaku.
KŇAZSKÁ VYSVIACKA
19. 6. 2021 V KATEDRÁLE SV. ALŽBETY V KOŠICIACH O 10:00
Pane Ježišu, večný veľkňaz,

zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho
najsvätejšieho Srdca. Zachovaj bez poškvrny
ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú
Tvojho najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez
poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou
predrahou Krvou. Zachovaj ich čisté srdcia, do
ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého
František Bujňák
(26 rokov)
kňazstva. Daj im moc, aby premieňali naše
primície 20. júna 2021
o 10:00 v Kostole sv. srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich
Vavrinca v Lorinčíku
prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ im

Tadeáš Jacko
(27 rokov)
primície 27. júna 2021
o 10:00 v Kostole sv.
Martina z Tours
v Lipanoch

korunu večnej slávy. Amen.
MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma 50 €, zo sobáša Tongeľova a Bogdan 100 €, z pohrebu M.
Gribaničovej 100 €, z pohrebu A. Gerbocovej 100 €.
Milodary cez farský účet: 6.6. - 20 €; 8.6. - 20 €, 30 €, 50 €, 20 €; 9.6. - 20 €, 70 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

