LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
21.6. – 27.6.2021
deň

čas

PONDELOK - 21.6.
Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka, spomienka
UTOROK - 22.6.
Sv. Jána Fišera
a Tomáša Morusa,
mučeníkov, ľub. spom.
STREDA - 23.6.
Féria
Večer: vigília Narodenia
sv. Jána Krstiteľa
ŠTVRTOK - 24.6.
Narodenie sv. Jána
Krstiteľa, slávnosť
PIATOK - 25.6.
Féria
SOBOTA - 26.6.
Panny Márie v sobotu,
ľub. spomienka
Večer: z nasl. nedele
TRINÁSTA
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
27.6.

STAKČÍN
NEMOCNICA

6:30

+ Juraj Polák; + Ladislav, Helena Lengyeloví
+ Marek Kelemeca (1. výr.)
ZBP rod. Špitaliková
ZBP Iveta (60 r. ž.)
+ Ján Haburaj (nedož. 70 r. ž.) a rodičia
/17:00 večeradlo/ + z rod. Kepičovej
+ Milena Lempeľová (6. výr.), manžel, synovia
+ Jozef Marinič (20. výr.)

18:00
6:30
18:00
6:30

18:00

+ Ján Poliak
+ Ján Židzik, rodičia a brat

18:00

+ Jozef, Mária, Ján Haburajoví

6:30

+ Zuzana, Ján Tomášoví
+ Jozef Schaber (1. výr.)

18:00

+ Peter Gancarčik (nedož. 80 r. ž.)
+ Ladislav Galanda
ZBP Jaroslav Bončík s rod.
ZBP Katarína (40 r. ž.) a rod.
Na úmysel kňaza
ZBP Viera, Marek, Kamil, Michal s rodinami
Za obrátenie Adriány, Franka a Frederiky
Za farnosť /Slávnosť 1. sv. prijímania 1. ZŠ a 6. ZŠ/
ZBP Emília (60 r. ž.) a rod., Anna (18 r. ž.)

6:30
18:00
6:00
7:30
9:00
11:00
18:00
18:00

nedeľa
štvrtok
nedeľa

9:00
16:00
10:30

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. František Petruška, Mgr. Matej Futej

+ Katarína Pčolová (1. výr.)

6:30

štvrtok

ZASTUPOVANIE
Snina, Bož. Milosrdenstva

úmysel sv. omše

/Spoveď od 17:30/ + Juraj, Zuzana Bodnároví, Mária,
Mikuláš Vohároví
ZBP Lenka, Matúš a deti
/gr. kat. liturgia /Aj duchovná služba na oddeleniach
Aj duchovná služba na oddeleniach

Nedeľa 27.6. – 10:30

KANCELÁRIA: Pondelok - piatok /9:00 - 10:00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
SPOVEDNÁ SLUŽBA: pracovné dni polhodinu pre sv. omšou ráno a večer, štvrtok od 15:00

Sviatosť manželstva chcú prijať
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.
Mimo farnosti:
Marek Maťovka, býv. v Pichniach a Petra Kopilová, býv. v Brestove.
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20. jún 2 0 2 1
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

N A Š I M O T CO M
Nedeľná modlitba
za otcove ruky
Milan Rúfus
Otcove ruky na večernom stole.
Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč kúpiť chlieb za mozole.
Iba čo doje zvyšky večere.
Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom.
A moja dlaň sa v jeho stratí,
akoby jej tam ani nebolo.

A ja viem veru, čo sa možno stane,
že vyhŕkne mi slza na líčko.
Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane
ako ružové vtáčie vajíčko.
Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke.
A ničoho sa nebudem už báť.

Pri príležitosti Dňa otcov,
prajeme zo srdca všetkým
otcom hojnosť Božích milostí,
pokoj v duši a rodine, zdravie
a radosť z detí. Nech vám Boh dá
dostatok síl, dostatok
trpezlivosti, dostatok vytrvalosti
vo vašom poslaní – byť otcom.
Nech vás, milí otcovia, žehná
všemohúci Boh, Otec i Syn
i Duch Svätý.

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. DIŠPENZ OD ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽBÁCH: Na základe
rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti
na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
2. Srdečná vďaka všetkým vám, drahí bratia a sestry, za vaše milodary a obety v uplynulom
týždni.
3. PRVOPRIJÍMAJÚCI: Vo štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí. Srdečne pozývame
všetky deti. Ďalší termín slávnosti 1. sv. prijímania: na budúcu nedeľu 27.6. o 11:00 /1. ZŠ
a 6. ZŠ/. Termíny nácvikov 2. skupiny /1. ZŠ a 6. 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. Deti, ktoré v túto nedeľu prvý krát príjmu
Pána Ježiša vo Sviatosti oltárnej povzbudzujeme, aby počas nasledujúceho týždňa
prichádzali na sv. omše a do svojho čistého srdca prijímali Pána Ježiša a samozrejme aj
potom ďalej, počas celého svojho života. Všetkých veriacich prosíme aj o modlitby za naše
prvoprijímajúce deti a ich rodiny, aby ich Pán Boh žehnal a aby rástli v živej a úprimnej
viere v Krista.
4. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: Spovedáme polhodinu
pred sv. omšami ráno a večer. Spovedná služba – štvrtok od 15:00 do sv. omše.
5. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
6. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, dnešná nedeľa je treťou nedeľou mesiaca.
Pri všetkých sv. omšiach je farská zbierka pre potreby farnosti a nášho farského kostola.
Stále splácame staré záväzky, ktoré farnosť má v súvislosti s výstavbou spoločenskej sály
pri CCVČ, chodníkov, šatní, či rekonštrukcie kotolne. Za všetky vaše milodary obetované
pri tejto zbierke, za vašu štedrosť a obetu úprimná vďaka.
7. ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA bude na budúcu nedeľu 27.6.
Všetkým vám, drahí bratia a sestry, ktorí sa rozhodnete zapojiť do tejto zbierky, vopred
úprimné Pán Boh zaplať.
8. NEMOCNIČNÁ KAPLNKA: Po dohode s vedením nemocnice sa v kaplnke nanovo
začali sláviť sv. omše a taktiež začala duchovná služba po oddeleniach. Dohodli sme sa,
že zatiaľ to bude raz v týždni a v nedeľu. V nedeľu bude sv. omša o 10:30 a v týždni
štvrtky o 16:00 s tým, že vo štvrtky sa budeme striedať s gréckokatolíkmi. V tomto
týždni bude vo štvrtok o 16:00 gr. kat. sv. liturgia. Pri aktuálnych obmedzeniach v rámci
tzv. žltého okresu môže byť v kaplnke maximálne 30 osôb. Prednosť majú pacienti
nemocnice a zdravotnícky personál.
9. 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.
10. ÚMYSLY SV. OMŠÍ: Na mesiac september bude možné nahlásiť úmysly sv. omší
v tomto týždni 21.6. /pondelok/ a 22.6. /utorok/ po rannej a večernej sv. omši v kancelárii,
kým sa nezaplnia termíny.
11. STRETNUTIE MINIŠTRANTOV: Srdečne pozývame všetkých miništrantov, malých
i veľkých aj tých, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto služby na miništrantské stretko v sobotu
26.6. o 14:00 na fare. Tešia sa na vás vaši kňazi.

OZNAMY:
12. PÚŤ RODÍN VO VYSOKEJ NAD UHOM: Po dlhšej pauze kvôli obmedzeniam sa
obnovujú rôzne púte na pútnické miesto vo Vysokej nad Uhom. V sobotu 26.6. bude Púť
rodín. Povzbudzujeme rodiny z farnosti k púti na toto miesto. Program: 10:30 sv. omša
/obed z vlastných zásob/ 13:30 popoludňajší program zakončený adoráciou. Bližšie
informácie na www.domcek.org alebo na facebooku: Blahoslavená Anna Kolesárová.
13. Pozývame deti (4 – 14 r.) na nácvik piesní pred ´detskou´ sv. omšou vo štvrtok 24.6.
o 17:00 v CCVČ.
14. Pozývame mladých od 15 rokov, ktorí vedia spievať, na stretnutie a nácvik
mládežníckeho zboru v piatok 25.6. o 17:00 v CCVČ.
15. Povzbudzujeme rodičov k zapísaniu detí 5 a 6-ročných na náboženstvo
v materských školách prebiehajúce ako krúžok S NAJMENŠÍMI K BOHU; prihlášky
dostanete priamo v MŠ príp. v CCVČ.
16. Rodičia, ktorí ešte nestihli zapísať svoje dieťa na prípravu ku 1. sv. prijímaniu
a sviatosti birmovania v budúcom šk. roku, môžu tak urobiť v CCVČ v pracovných
dňoch.
17. Zapísať dieťa do júlových denných táborov môžete v prac. dňoch v CCVČ, prihlášky
nájdete na stránke www.ccvc.sk
18. Pozývame mladých nad 16 r., ktorí chcú pomôcť pri akciách s deťmi počas letných
prázdnin na stretnutie v stredu 23.6. o 19:00 do CCVČ.
19. 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.
20. KANCELÁRIA: Pondelok - piatok /9:00 - 10:00/ a po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk
21. STAKČÍN: Milí bratia a sestry, dnešná 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.

DÁTUM

27.6.2021

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7:30

manželia Tongeľoví

MUDr. Eduard Ferenc

9:00

manželia Lojanoví

Mgr. Lenka Harakaľová

prvoprijímajúce deti

deti

MILODARY:
SNINA - na kostol: z pohrebu A. Jelovej 50 €, z pohrebu V. Vassa 100 €, z pohrebu Š. Štofiru 50 €.
Milodary cez farský účet: 9.6. - 20 €; 12.6. - 10 €; 15.6. - 30 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
STAKČÍN - na kostol: z pohrebu J. Bzyského 50 €.
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

