LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
28.6. – 4.7.2021
deň

čas

PONDELOK - 28.6.
Sv. Ireneja, biskupa a
mučeníka, spomienka
Večer z nasl. slávnosti
UTOROK - 29.6.
Sv. Petra a Pavla,
apoštolov, slávnosť
Prikázaný sviatok

STREDA - 30.6.
Féria
Večer: votívna sv. omša
Poďakovanie Pánu Bohu
Te Deum

6:30
18:00
6:30
12:00
16:30
18:00
6:30
18:00

6:30

ŠTVRTOK - 1.7.
Féria

18:00
PIATOK - 2.7.
Návšteva
Preblahoslavenej Panny
Márie, sviatok

SOBOTA - 3.7.
Sv. Tomáš, apoštol sviatok
Večer: z nasl. nedele

utorok

NEMOCNICA

+ Pavol Staroščák, rodičia a z rod. Hancovej
ZBP Pavlína Dunajová a deti s rodinami
+ Jozef, Mária Galandoví a z rod.
+ František Ondika (1. výr.)
Za farnosť
Za všetkých, ktorí zabezpečovali živé prenosy
sv. omší /naši technici a za všetkých v televízii SKV1/

piatok
sobota
nedeľa
štvrtok
nedeľa

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

+ Štefan Vilček a z rod. Vilčekovej a Štofíkovej
ZBP Ján Rybnický (45 r.ž.)
ZBP Viera (60 r.ž.)
+ Rudolf Zaremba
ZBP Ladislav, Samuel, Božena, Andrej, Teodor,
Elizabeth
Za uzdravenie Nikoly
ZBP Mária (30 r.ž.)
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
+ Jana a rodičia

18:00

+ Pavol Juhás (1. výr.), manž. Katarína a rodičia

8:45

Ružencové bratstvo

18:00

+ Ján Gnip

6:00
7:30
9:00
10:30

ŠTRNÁSTA
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
4.7.

STAKČÍN

6:30

úmysel sv. omše

Na úmysel kňaza
ZBP Miroslav (40 r.ž.) s rod.
ZBP Michal, Mária (40 r. manž. ž.) a rod.
Za farnosť
pre lekárov chirurg.oddelenia v Snine, ktorý
18:00 ZBP
operovali Mateja
od 17:00/ ZBP Vladimír Čop s rod. a Štefan
18:00 Spoveď
Dunaj s rod.
18:00 ZBP Ján Gaal
8:00
+ Šimon a Alžbeta Turikoví
9:00
ZBP Ivana Pitlaničová s rod.
16:00 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
10:30 Aj duchovná služba na oddeleniach

VÝPOMOC
Utorok 29.6. - spoveď pred 1. piatkom od 8:00
Modra nad Cirochou
KANCELÁRIA: Pondelok, streda, štvrtok /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši. V utorok
a prvý piatok mesiaca kancelária zatvorená. Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
SPOVEDNÁ SLUŽBA: PONDELOK od 6:00 a od 17:00, UTOROK: od 6:00, od 11:00
a od 15:30, STREDA od 6:00 a od 17:00, ŠTVRTOK od 6:00 do 9:00 a od 15:00.

27

27. jún 2 0 2 1
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

P O S T O J

K

24. ročník

S M R T I

Dnešné evanjelium sa zaoberá smrťou, pričom nám vôbec nechce kaziť radosť zo života
či pridávať starosti. Práve naopak, chce nás zbaviť strachu pred ňou, ak pochopíme, že
Boh je Bohom živých a Kristus premohol smrť. Viera v neho nám dáva život, ktorý
nikdy neskončí. Preto sa nebojme často myslieť na pohrebný sprievod, v ktorom všetci
máme svoje miesto, niekoľkokrát za rakvou a raz v nej.
Aký je náš postoj k smrti? Mnoho ľudí sa ju snaží zakryť záplavou kvetov, vencami,
najdrahšou rakvou a pomníkom vytvoreným aspoň zo švédskej žuly. Ale Jairus to urobil
úplne inak. Nezačal po skonaní dieťaťa organizovať honosný pohreb, hoci na to mal
peniaze aj postavenie, ale utekal za Ježišom, lebo veril, že on môže pomôcť. A čo urobil
Ježiš? Krásny pohreb odsunul bokom a prehlásil: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča
neumrelo, ale spí.“ A hoci ho vysmiali, nedal sa odradiť ani on, ani otec dievčaťa, hoci
veľmi dobre vedel, že dcéra zomrela.
Čo nám chce povedať tento príbeh? Pán síce prebudil dievča k životu, ale neskôr opäť
zomrelo, možno ako dospelá žena či starena, ale vtedy už nepomohol. V tých časoch
zomieralo veľa mladých ľudí, tých však nevzkriesil a odvtedy už vzrástol o milióny počet
plačúcich matiek a nešťastných otcov. Kristus nevzkriesil ich dieťa, hoci o to mnohí
prosili.
Tí, ktorých sa táto bolestná udalosť netýka, iste pochvália tento príbeh, ale to je všetko.
Je to však naozaj všetko? Veď si len predstavte, že v noci idete autom po neznámom kraji
a tu sa pred vami objaví tabuľa, ktorú si prečítate a hoci po krátkej chvíli vám zmizne
spred očí, vy už viete, kam cesta vedie. Aj rozprávanie o vzkriesení Jairovej dcéry je pre
nás znamením, ktoré nám hovorí, že na konci tmavej cesty, ktorej hovoríme zomieranie,
je niekto, kto nám daruje život, ak si dokážeme prečítať smerovku, čiže náboženstvo
a vieru, a týmto smerom kráčať. Vtedy uvidíme nad našou rakvou aj my Ježiša, ktorý nás
vzkriesi zo spánku smrti. Ak to dokážeme, potom aj pri smrti našich blízkych nebudeme
hľadať útechu v pompéznosti, ale vo viere.
Rozbehnime sa s Jairom za Pánom s prosbou, aby sme dokázali pri smrteľnom lôžku nám
blízkeho človeka chytiť sa jeho ruky, ktorá ho prebudí zo spánku smrti k večnému životu.
A modlime sa aj za našu šťastnú hodinu smrti, aby v tom okamihu nás Ježiš pevne držal
za ruku.
www.trojica.sk

OZNAMY:
Drahí bratia a sestry, v nasledujúcom týždni je náš okres naďalej v tzv. žltej farbe –
platia pravidlá ako v posledné týždne.
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. Po tomto dátume bude ukončené aj živé
vysielanie sv. omší z nášho farského chrámu. Vysielať sa bude iba príležitostne /napr. odpust atď./ Chorým,
ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omše v chráme, odporúčame sledovať priame prenosy sv. omší v TV Lux.
2. ONLINE SV. OMŠE - POĎAKOVANIE: Chceme sa v mene nás kňazov aj v mene nášho
farského spoločenstva srdečne poďakovať všetkým naším technikom a všetkým do tejto služby
zaangažovaným, ktorí vynaložili nemalé úsilie a obetovali množstvo času, aby zabezpečili živé prenosy
sv. omší a ďalšieho duchovného programu počas dlhého obdobia mnohých obmedzení v chrámoch.
Všetkým za srdca ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Veľká vďaka patrí aj majiteľovi
miestnej televízie SKV1 za spoluprácu a ochotu počas dlhých mesiacov prinášať živé prenosy sv. omší
veriacim. Ďakujeme aj všetkým technikom tejto televízie za ich prácu. Za všetkých, ktorí v akejkoľvek
službe zabezpečovali živé prenosy sv. omší, bude obetovaná sv. omša v utorok 29.6. o 16:30.
3. Srdečná vďaka všetkým vám, drahí bratia a sestry, za vaše milodary a obety v uplynulom týždni.
4. FARSKÁ ZBIERKA: Pri minulotýždňovej farskej zbierke pre potreby farského chrámu a farnosti
sa vyzbierala čiastka 1562,56 €. Úprimná vďaka za každý váš milodar.
5. PRVOPRIJÍMAJÚCI: Deti, ktoré v túto nedeľu prvýkrát 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 naďalej, 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.
6. POĎAKOVANIE: Tri víkendy po sebe sme v našej farnosti mali slávnosti - birmovka a 2 nedele
slávnosť 1. sv. prijímania. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave a priebehu týchto slávnosti. Veľká vďaka patrí katechétom.
7. POZÝVAME PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI a ich rodičov na spoločné stretnutie, spojené s malým
občerstvením, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 4.7. na farskom dvore o 16:00.
8. POZÝVAME VŠETKÝCH BIRMOVANCOV ako aj mladých našej farnosti na spoločné
stretnutie, spojené s malým občerstvením, v pondelok 12.7. na farský dvor o 19:00.
9. SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA slávime v utorok 29.6. Táto slávnosť je aj prikázaným
sviatkom. Sv. omše budú o 6:30, 12:00, 16:30 a 18:00.
10. TE DEUM, KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA: V tomto týždni sa končí školský rok, ktorý bol
poznačený pandémiou a bol zároveň skúškou pre nás všetkých. Chceme sa zo srdca poďakovať Bohu
za jeho milosti a požehnanie v tomto školskom roku. Srdečne pozývame žiakov, študentov, rodičov,
pedagógov všetkých škôl na ďakovnú sv. omšu v stredu večer o 18:00. V závere sv. prijímania
zaspievame slávnostné Te Deum. Žiakom a študentom prajeme príjemné a zodpovedné prázdniny, ale
bez prázdnin od modlitby, sv. omší či sviatostí. Učiteľom po náročnom roku hojnosť Božích milostí.
11. SVIATOSŤ ZMIERENIA V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI: PONDELOK od 6:00 a od 17:00,
UTOROK: od 6:00, od 11:00 a od 15:30, STREDA od 6:00 a od 17:00, ŠTVRTOK od 6:00 do 9:00
a od 15:00. PIATOK je deň vyhradený pre návštevu chorých v domácnostiach. Prosíme aj o modlitby
za chorých, členov nášho farského spoločenstva.
12. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok, ktorý je 1. v mesiaci. Počas letných prázdnin, ako je
zvykom, budú celodenné adorácie len na 1. piatok mesiaca.
13. SLÁVENIE FATIMSKEJ SOBOTY 3.7. začne o 8:00. sv. omša o 8:45.
14. PRVÁ NEDEĽA V MESIACI 4.7.: popoludní o 14:30 pobožnosť a výmena ružencových
tajomstiev. Po skončení stretnutie duchovnej rodiny SDR.
15. NEMOCNIČNÁ KAPLNKA: po dohode s vedením nemocnice sa v kaplnke slúži sv. omša
dvakrát v týždni - štvrtok (16:00) a nedeľa (10:30) - vo štvrtky sa budeme striedať s gréckokatolíkmi.
V tomto týždni bude vo štvrtok o 16:00 sv. omša. Na základe aktuálnych obmedzení môže byť v kaplnke
max. 30 osôb. Prednosť majú pacienti nemocnice a zdravotnícky personál. V utorok, na slávnosť
sv. Petra a Pavla, sv. omše vo farskom kostole.
16. V termíne 28.6. - 13.7. sa na Slovensku koná pro-life akcia s názvom Na bicykli za život. Účastníci
tejto akcie sa zastavia aj v našej farnosti, a to 29.6., kedy sa zúčastnia aj sv. omše o 18:00. Sv. omšu
bude celebrovať dp. Dušan Škurla, koordinátor pro-life aktivít v košickej arcidiecéze. Viac informácii
o tejto akcii poskytne o. Dušan pri sv. omši.

OZNAMY:
17. PREDMAŽELSKÁ PRÍPRAVA: termín 16.7. – 18.7. je už úplne obsadený. Ďalší termín
oznámime na budúcu nedeľu.
18. MILÍ MANŽELIA, vďaka Bohu sa život pomaly vracia do normálu, aj keď isté obmedzenia
stále platia. Veríme, že aj vám chýbali osobné stretnutia manželov pri aktivitách ako
napr. Národný týždeň manželstva. Preto Vás pozývame na spoločenský večer 10.07.2021
o 19:00 do novej sály Opus Dei. Vítaný je každý bez rozdielu dĺžky spoločne prežitých rokov. Viac
informácií vám podá Gabika Janková, č. t.: 0915 236 962.
19. ÚMYSLY SV. OMŠÍ: na mesiace október, november a december začneme postupne
prijímať v septembri po prvopiatkovom týždni – po zverejnení v oznamoch.
20. ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA je v dnešnú nedeľu. Všetkým vám, drahí
bratia a sestry, ktorí ste sa rozhodli zapojiť do tejto zbierky, úprimné Pán Boh zaplať.
21. CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA v Snine organizuje denný tábor s angličtinou,
pre žiakov vo veku 10-15 rokov. Tábor bude prebiehať od 12.-16. júla. Bližšie informácie na
t. č. 0915142611.
22. CCVČ PRIPOMÍNA, že do 30.6. môžete zapísať svoje dieťa:
- škôlkára (5-6 r.) na náboženstvo prebiehajúce v MŠ (prihlášky dostanete priamo v MŠ,
príp. CCVČ)
- terajšieho druháka na prípravu k 1. sv. prijímaniu a terajšieho deviataka k sviatosti birmovania
v budúcom šk. roku;
- terajšieho tretiaka na pokračujúce stretnutia vo 4. ročníku nazvané SLNIEČKO (prihlášku ste
dostali v kostole alebo v škole na náboženstve)
- do denných táborov v CCVČ; po tomto termíne prihlášky do tábora neprijímame!
23. KANCELÁRIA: Pondelok, streda, štvrtok /9:00 - 10:00/ a po večernej sv. omši. V utorok
(prikázaný sviatok) a prvý piatok kancelária zatvorená.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk
24. Spolubrat v kňazskej službe, rodák zo Sniny, dp. Emil Ragan nás poprosil o vyhlásenie oznamu,
že dňa 5.7. sa aj s bratom Kamilom zúčastnia sv. omše o 10:30, ktorú chcú obetovať za ich zosnulého
otca Emila Ragana. Účasť prisľúbil aj Mons. Jozef Korem. Na sv. omšu pozývajú aj kurátorov, ktorí
slúžili spolu so zosnulým pánom Emilom Raganom.
25. STAKČÍN: MILODARY – bohuznámy z ul. Duklianskej 50 €, bohuznáma z ul. Dobrianského
100 €. Pri zbierke pre potreby chrámu v Stakčíne sa vyzbierala čiastka 200 €. Úprimné Pán Boh
zaplať za všetky vaše milodary.
DÁTUM
29.6.2021

4.7.2021

ČAS

LEKTORI

ŽALM

16.30

manželia Čopoví st.

Mgr. Matúš Rosoľanka

18.00

manželia Pľutoví

Anton Vass

7:30

Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová

9:00

Daniel Karanik a Zuzana Mariničová

RNDr. Jozef Lojan
Mgr. Magdaléna
Legemzová
Anna Mária Čopíková

František a Mária Dunajoví

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.
Dominik Lelko, býv. v Snine a Lenka Haburajová, býv. v Belej nad Cirochou.

MILODARY:
SNINA - na kostol: zo sobáša Martinkovičových 50 €, z pohrebu Š. Dunaja 100 €.
Milodary cez farský účet: 19.6. - 19 €; 20.6. - 20 €, 20 €; 21.6. - 30 €, 100 €, 4 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

