LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
19.7. – 25.7.2021
deň

čas

PONDELOK - 19.7.
Ku cti sv. Jozefa
v rámci mimoriadneho
roka
UTOROK - 20.7.
Féria
STREDA - 21.7.
Féria
ŠTVRTOK - 22.7.
Sv. Márie Magdalény,
sviatok
PIATOK - 23.7.
Sv. Brigity, patrónky
Európy, sviatok

6:30

úmysel sv. omše
+ Ján Čopík

18:00

+ Anna, Jozef Tracikoví a rodičia
ZBP Štefan, Gabriela (30 r. manž. ž.)
+ Štefan Aľušik (nedož. 100 r.), Mária, syn Martin
+ Jaroslav Guranič
17:00 Večeradlo/ + Jozef Mackanič, 1. výr.
+ Ján, Paulína Potockí, z rod. Šoltysovej, Demskej
Za uzdravenie Michaely
+ Mária, Jozef Hnátoví
+ z rod. Ščerbovej
ZBP Viktória (30 r. ž.) a rod.

6:30

+ Štefan Kepič

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

18:00

+ Jozefína Mihelyová a manžel Michal
ZBP Lukáš (40 r. ž.) a rod.
SOBOTA - 24.7.
6:30
Panny Márie v sobotu
ZBP Jaroslav (50 r. ž.) a rod.
Večer: z nasl. nedele
18:00 + Mária, Andrej Kornucikoví a syn Pavol
7:30 ZBP Michal, Anna (40 r. manž. ž.) a deti
SEDEMNÁSTA
NEDEĽA
9:00 ZBP Erik (20 r. ž.)
V CEZROČNOM OB10:30 Za farnosť – zvlášť za starých rodičov a seniorov
DOBÍ
25.7.
18:00 ZBP novomanž. Čokinových
streda
18:00 Spoveď 17:30/ ZBP Ivan Smoľak (30 r. ž.) a rod.
STAKČÍN
nedeľa
9:00 ZBP Miroslava Janičová
štvrtok
16:00 Gr. kat. liturgia a duchovná služba na oddeleniach
NEMOCNICA
nedeľa
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
Služba mimo Sobota 24.7.: 17:00 Modra nad Cirochou;
farnosti
Nedeľa 25.7.: 7:30 Modra nad Cirochou,
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:
SNINA - na kostol: bohuznáma 100 €, bohuznáma na opravu strechy kostola v Stakčíne
200 €, zo sobáša Kováča a Hricigovej 50 €.
Milodary cez farský účet: 11.7. - 10 €, 20 €; 13.7. - 30 €, 20 €, 100 €; 14.7. - 30 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
ZBIERKA NA POMOC JUŽNEJ MORAVE: Spolu: 1525,76 €.
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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18. júl 2 0 2 1
16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

D U CH O V NÍ PAS T I E RI A J E D NO TA
Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal:
„Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále
prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou
na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta
zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa
nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. (Mk 6, 30-34)
Ježišovi bolo ľúto ľudí, ktorí boli ako ovce, ktoré pod svojou starostlivosťou musí
zjednotiť on sám, ale uskutočňuje to cez ochotných pomocníkov – apoštolov.
Nevykonáva všetko sám. Pre budovanie skutočnej jednoty stáda si vyberá
spolupracovníkov, ktorí sa budú vracať, aby sa zjednotili s ním a medzi sebou navzájom.
On sám je totiž centrom, ku ktorému sa má všetko vrátiť a ktoré zaručuje jednotu stáda.
Preto sa tu apoštolmi nazývajú tí, ktorí predovšetkým nie odchádzajú, ale tí, ktorí „sa zišli
k Ježišovi“ naspäť, akoby k podstatnému stredu. Všetko, čo robili a učili mu
vyrozprávajú, lebo to podlieha jeho posúdeniu. A on apoštolom, spolupracovníkom
pastierskej služby, chce dopriať potrebný odpočinok a nasýtenie, ktoré im už chýba.
Rozmer chleba sa zdá tiež nie náhodný, ale nanajvýš dôležitý. Nie iba apoštoli sú hladní.
V tejto kapitole Marek rozpráva o prvom rozmnožení chleba, pri ktorom apoštolov
vyzve, aby to boli oni, ktorí dajú hladnému ľudu jesť. V ďalších kapitolách sa predstaví
kanaánska žena, ktorá tiež spomenie chlieb, na ktorom chce mať účasť a nasledovať bude
aj príbeh o druhom rozmnožení chleba. Vo svetle slávenia Eucharistie, ktorej ako
duchovný pastier predsedá kňaz, ale jej stredom je Kristus, nemožno prehliadnuť
pozvanie Kristových učeníkov k jednote. On sám je ten, čo zhromažďuje veriacich, ale
jednotu vytvára vedomie jednej lásky Boha k svojim deťom, jediného daru odpustenia
pre všetkých, jediného stáda, ktoré dar zmierenia s Otcom utvára. Takto osvetlené
rozprávanie evanjelia o Ježišovej ľútosti nad veľkým zástupom, ktorý zjednotila nádej
vložená do jeho osoby, sa stáva pozvaním k jednote. V Eucharistii, ktorej slávením sú
kňazi poverení, sa slávi jednota. Je to obeta Baránka, ktorý prekonáva rozdelenie.
Rozdelenie, ktoré hrozí ľudstvu od pádu prvých ľudí a ktoré poznačilo už prvotnú Cirkev.
www.kňazi.sk

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.
1. Srdečná vďaka všetkým vám, drahí bratia a sestry, za všetky vaše obety, milodary
aj v uplynulom týždni.
2. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, dnes je tretia nedeľa v mesiaci.
Pri sv. omšiach je dobrovoľná zbierka pre potreby farnosti a farského kostola. Všetkým vám
vyslovujem úprimné poďakovanie za vaše milodary pri tejto zbierke.
3. 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.
4. CELODENNÁ ADORÁCIA v piatok nebude, ako je zvykom počas letných prázdnin.
Pozývame ku adorácii počas spovednej služby vo štvrtok.
5. STRETNUTIE BIRMOVANCOV A MLADÝCH - POĎAKOVANIE: Chceme sa
poďakovať všetkým, predovšetkým mladým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli
pri príprave stretnutia birmovancov a mladých našej farnosti. Bolo to pekné stretnutie,
spojené so zábavou a milým posedením. Mladých pozývame sa zapojiť aj do ďalších
aktivít, ktoré podnikneme počas letných prázdnin.
6. V PONDELOK 19.7. budeme sláviť ráno a večer sv. omšu ku cti sv. Jozefa
z príležitosti mimoriadneho roka sv. Jozefa. Pozývame všetkých na spoločné slávenie.
7. SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV: Na budúcu nedeľu 25.7. je
svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil Sv. Otec František. Našich starých
rodičov a seniorov si môžeme uctiť tromi spôsobmi. 1. Návšteva svojich starých rodičov
a seniorov 2. Osobitná sv. omša, ktorá bude v našej farnosti slúžená v nedeľu o 10:30.
Pozývame všetkých seniorov. 3. Pietna spomienka na zomrelých. Pozývame všetkých
ku spoločnej modlitbe v rámci pobožnosti za zomrelých starých rodičov a seniorov o 15:00
pri kaplnke na cintoríne.
8. CCVČ OZNAMUJE, že nástup detí zapísaných do denného tábora je v pondelok 19.7.
o 9:00. Je potrebné, aby pri príchode rodič dieťaťa podpísal vyhlásenie o bezinfekčnosti
+ ďalšie tlačivá. Deti nech si so sebou donesú fľašu na pitný režim.
9. 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“. 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.
10. Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravuje Frekvenciu 2021 –
pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče v dňoch
27. – 29. 8. 2021.
Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu
za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas
radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály
a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava. Povzbudzujeme
všetkých mladých sa zapojiť.
11. 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.
12. STAKČÍN: Milí bratia a sestry, dnešná nedeľa je treťou nedeľou mesiaca. Pri sv. omši
bude dobrovoľná zbierka pre potreby kostola v Stakčíne. Za všetky vaše milodary, milí
veriaci, vyslovujem vopred úprimné poďakovanie.
MILODARY – bohuznáma zo Sniny obetovala na opravu strechy v Stakčíne 200 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.

SVETOVÝ DEŇ STARÝCH
RODIČOV A SENIOROV
Základné informácie
Svätý Otec František ustanovil
„Svetový
deň
starých
rodičov
a seniorov“ v pravidelnom termíne
štvrtej júlovej nedele, v blízkosti
liturgickej spomienky sv. Joachima
a Anny, Ježišových „starých rodičov“.
V tomto roku nedeľa 25.7.. Za tému
1. svetového dňa vybral pápež
slová: „Ja som s tebou po všetky
dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého
starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie.
Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov má pozostávať z troch častí:
1. Návšteva starých ľudí – Dikastérium vyzýva vnúčatá, aby navštívili svojich starých
rodičov a mladých z farností a cirkevných spoločenstiev, aby sa vybrali hľadať osamelých
starších ľudí vo svojom okolí, aby im zvestovali: "Ja som s vami každý deň". Dikastérium
vyzýva všetkých, aby prísne dodržiavali zdravotné predpisy jednotlivých krajín.
2. Osobitná sv. omša - Dikastérium vyzýva jednotlivé diecézy a farnosti, aby pokiaľ je to
možné venovali jednu zo svätých omší spomínanej nedele práve seniorom a „aby ich
početná prítomnosť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v spoločenstve“.
V Ríme bude Svätý Otec 25. júla o 10:00 sláviť svätú omšu za účasti seniorov diecézy
Večného mesta. V našej farnosti bude sv. omša za starých rodičov a seniorov v nedeľu
25.7. o 10:30. Srdečne pozývame zvlášť seniorov.
3. Pietna spomienka na zomrelých - Treťou súčasťou Svetového dňa starých rodičov
a seniorov má byť osobitná spomienka na zosnulých starých rodičov a seniorov. V tomto
období pandémie pamätať zvlášť na tých, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu, keďže
v mnohých prípadoch nebolo možné ani len vykonať im pohreb, alebo na pohrebe sa mohli
zúčastniť len najbližší. V čase pandémie mnohí zomreli izolovaní od blízkych a vlastnej
rodiny v nemocniciach. V našej farnosti bude pietna spomienka na budúcu nedeľu 25.7.
o 15:00 pri kaplnke na cintoríne. Pozývame na túto pobožnosť za zomrelých starých
rodičov a seniorov všetkých veriacich.
DÁTUM
25.7.2021

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7:30

Štefan Janko a Štefánia Kozejová

Matúš Kozej

9:00

Tadeáš Čop a Bianka Ninčáková

Anna Gerbocová

10:30 manželia Kirňákoví

Adriána Ľuľová

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.
Ondrej Chovan, býv. BA–Karlova Ves a Gabriela Curová, býv. BA–Karlova Ves. Sobáš 5.8.2021
o 15:00.
Peter Polačko, býv. v Snine a Miroslava Holodňáková, býv. v Snine. Sobáš 6.8.2021 o 15:00.
Jakub Petruš, býv. v Kalnej Roztoke a Martina Molnárová, býv. v Snine. Sobáš 7.8.2021 o 14:00.
Róbert Medveď, býv. v Čiernom Balogu a Jana Kudráková, býv. v Snine. Sobáš 7.8.2021 o 16:00.
Mimo farnosti:
Lukáš Terpák, býv. v Snine a Lenka Nemčišinová, býv. v Snine.

