LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
12.7. – 18.7.2021
deň
PONDELOK - 12.7.
Féria
UTOROK - 13.7.
Féria

STREDA - 14.7.
Féria
ŠTVRTOK - 15.7.
Sv. Bonaventúru, biskup
a učiteľ Cirkvi,
spomienka
PIATOK - 16.7.
Preblahoslavenej
Panny Márie
Karmelskej, ľub.spom.
SOBOTA - 17.7.
Sv. Andreja Svorada a
Beňadika
Večer: z nasl. nedele

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

úmysel sv. omše
ZBP Mária Nemcová (50 r. ž.) a deti
+ Adrián Hirka (4.výr.)
+ Jozef Treščák, kňaz
+ Ján Savka, + z rod. Cilipovej
+ Štefan Cenkner (1. výr.), + Ján Kováč
17:00 Večeradlo/ ZBP Vladimír (75 r. ž.)
+ Jozef, Zuzana Gründloví a dcéra Mária
+ Anna (10. výr.) a Karol Andrejčíkoví
+ Vojtech, Vojtech, Pavlína Dančíkoví
+ Štefan, Štefan, Katarína Gerbocoví
+ Martina Oreničová
+ Ján, Mária Haburajoví, zať Jozef

18:00

ZBP Katarína (70 r. ž.)

6:30

+ Anna (10. výr.) a Jozef Ondikoví

18:00

+ Michal, Mária Onuferoví, dcéry Mária, Anna
s manželmi

6:30

+ Anna, Peter Pčoloví a dcéra Anna Aľušíková
+ Mária, Štefan Kornucikoví

18:00
7:30

+ Martina Schoblová, Mária, Daniel
ZBP Ján (80 r. ž.) a syn Ján (40 r. ž.)
ŠESTNÁSTA
ZBP Jozef (30 r. ž.), manželka Mária (30 r. ž.)
NEDEĽA
9:00
a dcéra Elenka
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
10:30 Za farnosť
18.7.
18:00 ZBP František (50 r. ž.) a rod.
utorok
18:00 Spoveď od 17:30/ + Pavol Rohaľ (1.výr.)
STAKČÍN
nedeľa
9:00 ZBP Ladislav Lukáč ml.
štvrtok
16:00 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
NEMOCNICA
nedeľa
10:30 Aj duchovná služba na oddeleniach
Sobota 17.7.: 17:00 Modra nad Cirochou;
Služba mimo
Nedeľa 18.7.: 7:00 Dlhé nad Cirochou, 7:30 Modra nad Cirochou,
farnosti
9:00 Snina Bož. milosrdenstva, 10:30 Humenné odpust. slávnosť
KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
SPOVEDNÁ SLUŽBA: pracovné dni: polhodina pred rannou a večernou sv. omšou
štvrtok od 15:00 /počas spovednej služby možnosť tichej adorácie/
MILODARY:
Milodary cez farský účet: 2.7. – 10 €, 5.7. – 20 €, 6.7. – 72,50 €, 7.7. – 50 €, 9.7. – 100 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

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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15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

A K Ť A B O H VO L Á P O TO M Ť A P O DR ŽÍ
Každý človek má svoju misiu. Niekedy je to misia od choroby k zdraviu. Inokedy
od otroctva k slobode. No môže to byť aj misia, na ktorej by sme si seba samých nikdy
predtým nevedeli predstaviť: napríklad misia strojcu pokoja medzi rozvadenými, misia
napomínania tých, ktorí zanechali svoje ideály, misia výčitky tým, ktorí páchajú zlo,
misia ohlasovania dobrých správ tým, ktorí sú skľúčení, potešovania zúfalých alebo
povzbudzovania sklesnutých.
O dvoch takýchto misiách nám hovorí Božie slovo dnešnej nedele: o misii proroka
Ámosa a o misii Dvanástich Ježišových učeníkov. Predstavte si tých dvanástich, keď ich
Ježiš poslal po dvoch, samých bez neho, do sveta, aby tam ohlasovali to, čo počuli
od neho. A aby to nemali ľahké, mali ísť bez ničoho. Okrem sandál a palice
a pochopiteľne odevu im nič iné nebolo dovolené vziať si so sebou. Predstavte si ten
strach: „Čo budeme hovoriť? Kde budeme bývať? Čo budeme jesť?“ Ježiš im však dáva
cítiť, že on je s nimi. A tak idú. A výsledok je dobrý. Nielen teraz, ale aj neskôr, keď sa
na svoje misiu rozídu definitívne.
Podobné je to aj s prorokom Ámosom. Ámos bol jednoduchý človek, žiaden učenec; bol
sedliak a pastier. A predsa šiel nebojácne povedať kráľovi severného kráľovstva, čo si
ňom a jeho skutkoch myslí, a že by bolo lepšie, kedy sa spamätal. Jeho istota, že na túto
misiu ho poslal Boh, a že Boh je teda stále s ním ho neopustila, ani keď ho kňaz svätyne
Amaziáš vyzve, aby šiel tam, odkiaľ prišiel, lebo... Ámos nešiel. Nebál sa, lebo si bol
istý, že Boh je s ním.
Všetky tieto príbehy – či už tieto biblické alebo tie nebiblické – nás učia trom veciam.
Po prvé, Boh nás dosť často môže volať k veciam, na ktoré sa necítime ani trocha
pripravení. Po druhé, Boh nás môže povolať v akomkoľvek veku, alebo období nášho
života. Boh nevolá len mladých a silných, ale často to môže byť aj vo veku a v situácii,
kedy si myslíme, že sa od nás nedá už nič očakávať. Lebo Božia sila sa prejavuje najviac
v našej slabosti, ako nám to pripomína sv. Pavol. Po tretie, najdôležitejšou vecou však je
to, aby sme si neustále uvedomovali, že keď nás do tejto misie povolal Boh, on si z tých,
ktorých povolal nerobí žarty. Ak ťa teda Boh povolal, buď si istý, že Boh je stále s tebou
a je tvojím trvalým sprievodcom a pomocníkom.
www.vatikannews.va

OZNAMY:

OZNAMY:

Drahí bratia a sestry, aj v nasledujúcom týždni je náš okres v tzv. zelenej farbe –
účasť na bohoslužbách: 75 % miest na sedenie, 50 % miest na státie
MAXIMÁLNE 500 OSÔB.

14. STAKČÍN: Milí bratia a sestry, budúca nedeľa 18.7. je treťou nedeľou mesiaca.
Pri sv. omšiach bude dobrovoľná zbierka pre potreby kostola v Stakčíne. Týmito zbierkami
sa pomaličky finančne pripravíme na riešenie strechy kostola, ktorá už niekoľko rokov
zateká. Za všetky vaše milodary, milí veriaci, vyslovujem vopred úprimné poďakovanie.
MILODARY – bohuznáma z ul. Dlhej 20 €. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše
milodary.

1. DIŠPENZ OD ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽBÁCH: Pripomíname, že na
základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti
na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021.
2. Srdečná vďaka všetkým vám, drahí bratia a sestry, za všetky vaše obety, milodary
aj v uplynulom týždni.
3. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, budúca nedeľa 18.7. je treťou nedeľou
mesiaca. Pri sv. omšiach bude dobrovoľná zbierka pre potreby farnosti a farského kostola.
Vyzbieraná čiastka bude použitá na splácanie záväzkov, ktoré farnosť má v súvislosti
s výstavbou spoločenskej sály, šatní, chodníkov pri CCVČ atď. Za všetky vaše milodary,
milí veriaci, vyslovujem vopred úprimné poďakovanie.
4. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: pracovné dni polhodinu
pred rannou a večernou sv. omšou. Štvrtok spovedná služba od 15:00, počas nej adorácia
a sv. prijímanie každú hodinu.
5. STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH - POĎAKOVANIE: Chceme sa poďakovať
všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave stretnutia prvoprijímajúcich
detí a ich rodičov. Taktiež ďakujeme deťom a rodičom za milé stretnutie.
6. DENNÝ TÁBOR: nástup detí zapísaných do denného tábora je v pondelok 12. 7.
o 9:00. Je potrebné, aby pri príchode rodič dieťaťa podpísal vyhlásenie o bezinfekčnosti
a ďalšie tlačivá. Deti nech si so sebou donesú fľašu na pitný režim. Tešíme sa na vás.
7.

9. CELODENNÁ ADORÁCIA v piatok nebude, ako je zvykom počas letných prázdnin.
Pozývame k tichej adorácii počas spovednej služby vo štvrtok.
10. LITÁNIE K SV. JOZEFOVI: Predseda Konferencie biskupov Slovenska
na 99. plenárnom zasadnutí dňa 15. júna 2021, v zmysle dekrétu Kongregácie pre Boží kult
a disciplínu sviatostí a po schválení slovenského znenia, udelil Imprimatur modlitbe Litánií
k sv. Jozefovi s doplnenými invokáciami. V roku sv. Jozefa povzbudzujeme k modlitbe
týchto Litánií, ktoré budú k dispozícii aj v kostole na stolíkoch pri Spravodaji.

1. pešia dekanátna púť „Za život“
(Snina - Klokočov, 30. 7. - 1. 8. 2021)
Pozývame vás zúčastniť sa 1. pešej dekanátnej púte Za život zo Sniny do Klokočova, ktorá
sa uskutoční v termíne od 30. 7. do 1. 8. 2021. Motto púte je „Prekonaj sám seba, zaži
spoločenstvo s Ježišom a Pannou Máriou v lone Božej prírody a pomôž nám zachraňovať
ohrozené ľudské životy“
Program púte:
Piatok 30. 7. 2021: Snina – Zemplínske Hámre – Morské oko – Remetské Hámre
8.00 – odchod od kostola Sv. Kríža v Snine s požehnaním kňaza
15.00 – predpokladaný príchod do Remetských Hámrov
občerstvenie a guláš
18.00 – sv. omša za život v kostole Najsvätejšej Trojice
Sobota 31. 7. 2021: Remetské Hámre – Vyšná Rybnica – Vyšné Remety – Poruba
pod Vihorlatom – Jovsa – Kusín – Klokočov
9.00 – odchod z Remetských Hámrov
15.00 – predpokladaný príchod do Klokočova, občerstvenie, oddych, kúpanie
18.00 – sv. omša v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky po sv. omši
opekačka, spev, spoločné zdieľanie
Nedeľa 1. 8. 2021:
10.30 – sv. omša v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky po sv. omši
obed, odpočinok, kúpanie
15.30 – odchod autobusom do Michaloviec, prestup na vlak
17.15 – príchod vlakom do Sniny
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 27. 7. 2021 u p. Evy Karľovej, ktorá poskytne aj bližšie
informácie o tejto púti, na tel. č. 0907 111 724
DÁTUM
18.7.2021

Svätý Otec František 4. júla oficiálne
oznámil, že od 12. do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu Slovenska. Urobil tak
po príhovore a modlitbe Anjel Pána na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne. Zároveň
ohlásil, že predtým navštívi Budapešť, kde bude predsedať záverečnej svätej omši
52. medzinárodného eucharistického kongresu. Akonáhle bude zverejnený oficiálny program
návštevy, uverejníme ho aj v našich oznamoch.
13. KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/ a po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk. V prípade, že chcete niečo riešiť s p. dekanom,
zavolajte kedykoľvek na mobilné tel. číslo a dohodneme stretnutie aj mimo úradných hodín.

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7:30

manželia Čopoví ml.

RNDr. Jozef Lojan

9:00

manželia Harakaľoví

Anna Mária Čopíková

10:30 manželia Karľoví

Mgr. Lenka Harakaľová

Sviatosť manželstva chcú prijať
Maroš Čokina, býv. v Snine a Marianna Štofirová, býv. v Snine. Sobáš 24.7.2021 o 15:00.
Andrej Kubala, býv. v Žiline a Kristína Jankajová, býv. v Snine. Sobáš 30.7.2021 o 15:00.
Erik Novobilský, býv. v Snine a Katarína Aľušiková, býv. v Snine. Sobáš 31.7.2021 o 15:00.
Mimo farnosti:
Lukáš Terpák, býv. v Snine a Lenka Nemčišinová, býv. v Snine.

