LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
26.7. – 1.8.2021
deň

čas

PONDELOK - 26.7.
Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie,
spomienka

6:30

6:30

ZBP Ing. Štefan Kepič

18:00

+ Helena Cucková (1. výr.) a Ladislav

6:30

+ Kristína a z rodiny
+ Michal, Cecília

18:00

+ Štefan, Anna, syn Štefan Balogoví

7:30

ZBP bohuznámi (40 r. manž. ž.) a za uzdravenie syna

9:00

ZBP Ľudmila (60 r. ž.)

10:30

Za farnosť

18:00

18:00
6:30

ŠTVRTOK - 29.7.
Sv. Marty, spomienka
PIATOK - 30.7.
Bl. Zdenky Cecílie
Schelingovej, panny a
mučenice, ľub. spomien.
SOBOTA - 31.7.
Sv. Ignáca z Loyoly,
kňaza, spomienka
Večer: z nasl. nedele
OSEMNÁSTA
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
1.8.

18:00

6:30

6:30

STREDA - 28.7.
Féria

ZBP Anna (35 r. ž.) poďakovanie
+ Štefan, Anna (nedož. 87 r. ž.) a Pavol Čopík
ZBP Patrik, Barborka, Vratko
+ Anna, Michal Gerboví
+ Jozef Bandžák
17:00 Večeradlo/ + Anna, Jozef Štofikoví a syn
Štefan, Zuzana, Pavol Habuštoví
ZBP Jaroslav (60 r. ž.), Mária s rodinou
ZBP Ema (18 r. ž.) a rod. Andrejčíkovej
ZBP Tatiana a súrodenci z rod. Bockovej
+ Ján Čema
ZBP a pokoj rodiny Bujkovej a Mariničovej
+ Božena Buriková (nedož. 60 r. ž.)

18:00

UTOROK - 27.7.
Sv. Gorazda a
spoločníkov, spomienka

úmysel sv. omše

18:00 ZBP Andrea (30 r. ž.) a rod.
utorok
18:00 Spoveď 17:30/ + Štefan, Katarína Lachoví (5. výr.)
STAKČÍN
nedeľa
9:00 ZBP Jakub, Anna, Hana Čopoví
štvrtok
16:00 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
NEMOCNICA
nedeľa
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
Streda 28.7.: 7:30 Modra nad Cirochou;
Služba mimo
Sobota 31.7.: 15:00 sobáš; 17:00 Modra nad Cirochou;
farnosti
Nedeľa 1.8.: 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:
Milodary cez farský účet: 18.7. - 50 €, 20 €, 20 €; 19.7. - 30 €; 20.7. - 4 €, 50 €.
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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25. júl 2 0 2 1
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

JEŽIŠOV ZÁZRAK JE BOŽOU ODPOVEĎOU NA NÁŠ STRACH
Evanjelista Ján otvára touto perikopou dlhší úsek, v ktorom sa Ježiš zjavuje ako
„chlieb života“. Tento úsek Jánovho evanjelia sa nazýva aj „eucharistickou rečou“.
Pre Ježišových učeníkov je táto téma skúšobným kameňom nasledovania Ježiša – Ježišovou
„tvrdou rečou“ o „jedení jeho tela a pití jeho krvi“ sú postavení pred výzvu bezvýhradne mu
veriť, alebo ho odmietnuť.
Pokiaľ ide o samotný text dnešného evanjelia, čítame v ňom, že nie dlho
pred židovskými veľkonočnými sviatkami vystupuje Ježiš so svojimi učeníkmi na horu, kde
za ním prichádza veľký zástup, nadšený mimoriadnymi činmi, ktoré Ježiš vykonal. Ježiš sa
sám od seba ujíma iniciatívy. U Jána Ježiš koná akoby ho zázrak rozmnoženia chlebov len
tak z ničoho nič napadol bez ohľadu na okolnosti, pretože Jánovi ide o celkom iné posolstvo
smerujúce k eucharistickej reči.
Ježiš od začiatku vystupuje ako dobre pripravený režisér celej udalosti, ktorý si dobre
uvedomuje, čo a prečo to robí. On sám rozdáva chleby, na rozdiel od Markovho evanjelia,
kde touto úlohou poveril učeníkov. Jánovi zrejme – na rozdiel od Marka – nejde
o vyzdvihnutie úlohy apoštolov, ale o to, aby ukázal Ježiša ako toho, ktorý sám slúži ako
prvý a dáva tým svojim učeníkom príklad, aby sa od neho učili konať rovnako. Je to vlastne
obdobná téma ako pri umývaní nôh učeníkom pri Poslednej večeri, čo je udalosť, ktorú
spomína jedine Ján.
V Jánovom podaní tohto zázraku či znamenia sa v celej udalosti zrkadlí Posledná
večera, kedy bude Ježiš sláviť „svoju“ Veľkú Noc, a ktorou ustanoví pre svojich učeníkov
„novú“ Veľkú Noc. Zázrak rozmnoženia chleba vlastne u Jána do istej miery nahrádza
samotný opis ustanovenia Eucharistie, ktorý Ján vo svojom evanjeliu vynecháva a namiesto
toho prináša „eucharistickú reč“, ktorú budeme na pokračovanie počúvať niekoľko
nasledujúcich nedieľ.
Napriek spojeniu tohto veľkolepého znamenia s tajomstvom Veľkej Noci môžeme aj
u Jána, rovnako ako v opise tejto udalosti u ostatných evanjelistov, vidieť ďalšie dôležité
odkazy tohto príbehu pre naše poznanie Boha. Nasýtením veľkého zástupu z toho mála, čo
mu apoštoli prinášajú, Ježiš odpovedá na ich úzkoprsé námietky a obavy ohľadne nasýtenia
takého veľkého zástupu. Ježišov zázrak je Božou odpoveďou na náš strach o život. Nebeský
Otec je milujúci a štedrý – zo svojej prekypujúcej lásky nám dokáže aj z toho mála, čo mu
vo svojej úbohosti ako-tak ochotne poskytneme, dať oveľa viac, ako potrebujeme. A ak sme
ochotní sa podeliť aj s inými a vydať sa im do služby podľa Ježišovho vzoru, cez nás nasýti
aj potreby mnohých ďalších ľudí.
www.horcicnezrnko.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. POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE: dnes /nedeľa 25.7./, pri príležitosti svetového dňa starých
rodičov a seniorov, bude popoludní o 15:00 pobožnosť za zosnulých starých rodičov a seniorov
pri kaplnke na cintoríne.
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. PRVÁ NEDEĽA MESIACA: Budúca nedeľa 1.8. je prvou nedeľou mesiaca. Popoludní o 14:30
bude pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev. Po pobožnosti bude stretnutie duchovnej rodiny
sestier.
6. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, minulú nedeľu sa pri farskej mesačnej zbierke vyzbierala
čiastka 1797,01 €. Za všetky vaše milodary pri tejto zbierke vám, milí veriaci, vyslovujem úprimnú
vďaku.
7. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ: Drahí bratia a sestry, blíži sa nám odpustová slávnosť Snežnej Panny
Márie a aj 29. výročie konsekrácie chrámu. Program odpustovej slávnosti začne vo štvrtok 5.8.
a vyvrcholí v nedeľu 8.8.2021. V pondelok 9.8. si pripomenieme a oslávime 29. výročie konsekrácie
kostola. Na budúcu nedeľu zverejníme konkrétne informácie.
8. ODPUSTOVÁ VÝZDOBA: Kto by chcel, drahí bratia a sestry, prispieť ku skrášleniu odpustovej
slávnosti aj tým, že obetuje svoj milodar na výzdobu, v kostole budú pokladničky na tento úmysel.
Všetkým dobrovoľným darcom vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
9. NÁVŠTEVA PÁPEŽA: V dňoch 12.9. – 15.9. navštívi Slovensko pápež František. V uplynulých
dňoch bol zverejnený program jeho návštevy. Tento program je aj v našom Spravodaji. Aktuálne
informácie k návšteve pápeža si môžete pozrieť aj na stránke www.navstevapapeza.sk Keď budú
známe informácie a všetky podmienky ohľadom registrácie účastníkov, zverejníme to aj v našich
oznamoch. Z farnosti plánujeme objednať aj autobus, na základe záujmu veriacich – možnosti
stretnutia so Sv. Otcom – Prešov 14.9., Košice /mládež/ 14.9., Šaštín 15.9. Konkrétne informácie
pre našu farnosť onedlho.
10. MIŠTRANTSKÉ STRETNUTIE: Pozývame všetkých miništrantov na spoločné stretnutie
v sobotu 31.7.2021 o 13:30 na fare. Pozývame aj všetkých, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto služby.
11. VÝLET: V pondelok 2.8.2021 pozývame všetkých mladých, deti i starších na jednodňový farský
výlet na tzv. „kotlík“. Je potrebné sa obliecť športovo a pribaliť si niečo na jedenie. Prihlasovať sa
môžete od pondelka (26.7.) v priebehu celého týždňa u hociktorého kňaza, a to po sv. omši alebo
v úradných hodinách. Každý dostane potrebné tlačivá a bližšie informácie o výlete. Tešíme sa na vás.
12. OZNAM ERKA: Dňa 30.07.2021 pozývame deti vo veku 6-14 rokov na Výstup na Jasenovský
hrad. Účastnícky príspevok je 5,-eur/osoba. Aby sme dodržali protiepidemiologické opatrenia
(potrebné vypísať tlačivá a prihlášku) je potrebné sa na tento výlet nahlásiť do 29.07.2021 do 12.00
hod. Bližšie informácie od pondelka 26.07.2021 pri poľnom oltári po večerných sv. omšiach, alebo
na t. č.: 0908 890 495 (Mgr. Mária Kohutová). "Pozývame deti vo veku 6-14 rokov na Denný letný
tábor, ktorý sa uskutoční 16.08. - 20.08.2021 v našej farnosti (organizovaný eRkom). Záväzné
prihlášky si môžete vyzdvihnúť od pondelka 26.07.2021 do 13.08.2021 vždy po sv. omšiach
pri poľnom oltári, alebo na t. č.: 0908 890 495.
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.
14. STAKČÍN: Milí bratia a sestry, minulú nedeľu sa pri mesačnej zbierke na potreby kostola /oprava
zatekajúcej strechy/ vyzbierala čiastka 120,40 €. Za všetky vaše milodary, milí veriaci, vyslovujem
úprimné poďakovanie.
MILODARY – bohuznáma z ul. Duchnovičovej obetovala 15 €. Úprimné Pán Boh zaplať za milodar.

DÁTUM
1.8.2021

ČAS
7:30
9:00
10:30

LEKTORI
Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková
manželia Mariničoví
manželia Lojanoví

ŽALM
Katatrína Telehová
Ing. Marianna Hancová
MUDr. Eduard Ferenc

APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA NA SLOVENSKO: 12.-15.9.2021

15:30
15:30
16:30
17:30

09:15
09:30
10:00
10:45
16:00
16:45
18:00
18:15
08:10
09:00
10:30
16:00
17:00
18:30
19:30
09:10
10:00
13:30
13:45
15:30

NEDEĽA 12. SEPTEMBRA 2021
BRATISLAVA
Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave
Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
Príhovor Svätého Otca
Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre
v Bratislave
PONDELOK 13. SEPTEMBRA 2021
BRATISLAVA
Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave
Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v "Zlatom salóne" Prezidentského
paláca v Bratislave
Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru
v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave
Príhovor Svätého Otca
Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi
v Katedrále sv. Martina v Bratislave
Príhovor Svätého Otca
Súkromná návšteva centra "Betlehem" v Bratislave
Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave
Príhovor Svätého Otca
Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
UTOROK 14. SEPTEMBRA 2021
BRATISLAVA - KOŠICE - PREŠOV - KOŠICE – BRATISLAVA
Odlet do Košíc
Prílet na letisko v Košiciach
Božská liturgia svätého Jána Chryzostoma, ktorej bude predsedať Svätý
Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove
Príhovor Svätého Otca
Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach
Pozdrav Svätého Otca
Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach
Príhovor Svätého Otca
Odlet do Bratislavy
Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
STREDA 15. SEPTEMBRA 2021
BRATISLAVA - ŠAŠTÍN - BRATISLAVA – RÍM
Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne
Homília Svätého Otca.
Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
Odlet do Ríma
Prílet na medzinárodné letisko v Ríme (Ciampino)

Sviatosť manželstva chcú prijať
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 Petriš, 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.
Peter Hančar, býv. v Snine a Františka Dunajová, býv. v Snine. Sobáš 12.8.2021.
Ondrej Matta, býv. v Čiernom nad Topľou a Katarína Lešková, býv. v Snine. Sobáš 14.8.2021 o 15:00.

