LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE

deň

čas

úmysel sv. omše
+ Michal, Anna Dunajoví, syn Ján, zať Pavol,
PONDELOK - 11.10.
6:30
Milan
Sv. Jána XXIII.,
+ Katarína, Martin, syn Jozef Karľoví, Štefan
pápeža ľubovoľná
18:00 Juhas a rodičia
spomienka
+ Mária, Jozef, Katarína Arvajoví, Kamil
+ Ján Gerboc, Jozef, rodičia,
6:30 + z rod. Fabinyovej
UTOROK - 12.10.
+ Juraj, Mária Komároví
féria
17:00 Večeradlo/ + manželia Pavlendoví
18:00
+ Anna, Ján Čusoví, Alžbeta Michal Kohutoví
6:30 + Rozália, Ján Kuriloví
STREDA - 13.10.
+ Ján Barna (nedož. 40 r. ž.), Anton Kepič
féria
18:00
+ Zoltán, Margita Mezeioví
+ Jozef Marinič (25. výr.) a Anna
6:30
ŠTVRTOK - 14.10.
ZBP Jozef (70 r. ž.) a deti
féria
18:00 + František Marinič, Jozef a rodičia, svokrovci
6:30 ZBP Katarína (70 r. ž.), Terézia (18 r. ž.)
PIATOK - 15.10.
12:00 + z rod. Miškovej, Nemčíkovej, deti, Jaroslav
SV. Terézia od Ježiša,
+ Alojz Harvan (2. výr.), z rod. Fitzekovej
panny a učiteľky Cirkvi,
18:00 + Mária, Ján Krupoví a syn Jozef a
spomienka
z rod. Jarošovej
SOBOTA - 16.10.
+ Jozef, Mária Dunajoví
6:30
Panny Márie v sobotu
+ Juraj, svokrovci Juraj, Anna a Milan
Večer: z nasl. nedele
18:00 + Mária Zuščáková (4. výr.), rodičia, svokrovci
6:00 Na úmysel kňaza
DVADSIATA
7:30 ZBP Jozef s rod.
DEVIATA NEDEĽA
9:00 ZBP Eva (60 r. ž.) a rod.
V CEZROČNOM
10:30 Za farnosť
OBDOBÍ - 17.10.
18:00 ZBP Jana a deti Natália, Markus
Spoveď od 17:30/ + Mária, Juraj Sochaničoví,
utorok
18:00
Katarína Minčičová
STAKČÍN
7:45 Na úmysel kňaza
nedeľa
9:00 ZBP Ján, Zuzana Pčoloví s rod.
štvrtok
16:00 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
NEMOCNICA
nedeľa
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
pondelok
7:45 Na úmysel kňaza
CSŠ
streda
7:45 Na úmysel kňaza
KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
SPOVEDNÁ SLUŽBA: pracovné dni polhodinu pred rannou a večernou sv. omšou,
vo štvrtok 15:00.
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Skratky: d – dekan, kP – kaplán Patrik, kM – kaplán Matej, v.Š – výpomocný Štefan

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Peter Schmiedt, býv. v Brekove a Veronika Karľová, býv. v Snine. Sobáš 16. 10. 2021
o 15:00.

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. Patrik Melkovič, Mgr. Matej Futej
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28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

Č O N ÁS DE L Í O D D O S I A H N U T I A VE Č N O S T I ?
Mladý muž z dnešného evanjelia zatúžil po nebeskom kráľovstve, a preto sa spýtal Pána:
„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš sa na neho pozrel s
láskou a odpovedal mu: „Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš!
Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Mladík spokojný s
Ježišovou odpoveďou a trocha snáď aj pyšný na seba, povedal: „Učiteľ, toto všetko som
zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš opäť na neho pozrel s láskou a dodal: „Jedno ti ešte
chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom
príď a nasleduj ma!“ Mladíkovi chýbalo len jedno jediné, ale práve to jedno nedokázal
urobiť. Spomeňme si na Kristove slová: „Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa
zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím.“ A na inom mieste hovorí: „Aká tesná je
brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ Z týchto slov
jasne vidno, že ak ide o nebeské kráľovstvo, treba splniť aj tvrdé požiadavky: byť násilný a
kráčať tesnou bránou. Pozrime sa na Ježiša, ktorý pre našu spásu urobil najviac a všimnime
si jeho život: nenávisť od ľudí, opustenosť, výsmech a nakoniec potupná smrť na kríži.
Podobne aj jeho Matka, ktorú voláme Sedembolestná, čo jej povedal staručký Simeon pri
obetovaní syna v jeruzalemskom chráme? Tvoju vlastnú dušu prenikne meč. To všetko sa
udialo pre našu spásu, pre to, aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo. Toto násilie a
požiadavky má splniť každý kresťan. K podstate kresťanstva patrí kríž, preto ho zoberme,
aby bol pre nás kľúčom do nebeského kráľovstva. My sme možno v tejto chvíli v duchu
opovrhli bohatým mládencom, ktorý od Pána odišiel, keďže nedokázal splniť jeho
požiadavku. Lenže neprenáhlime sa a počkajme ešte s opovrhovaním, lebo ten mladík nás v
mnohom prevyšuje. Možno sa začudovane spýtate, v čom? Keď ho Ježiš vyzval, zachovávať
prikázania, potvrdil, že on sa o to snaží od mladosti. Nuž, môže niekto z nás tak sebavedome
ako onen mladý muž povedať, že zachováva od mladosti Božie prikázania? Preto je
nevyhnutné sa spýtať: Pane, čo mi ešte chýba, aby som všetky tvoje prikázania zachovával?
Čo je to „jedno“ pre moju osobu, čo ma delí od teba? Hriech, nedokonalosť, slabosť,
zbabelosť...? Neopovrhujme oným mladíkom, lebo ak sme k sebe úprimní, skôr sa nám treba
hanbiť za to, že nie sme aspoň na takej duchovnej výške ako bol on. Ježiš nám hovorí: Ak
chceš mať večný život, urob toto a toto, zriekni sa toho a toho... Každý z nás vie, čo je to. Je
už iba na nás, či mu povieme áno alebo sa mu otočíme chrbtom a vzdialime sa od neho, ako
onen bohatý mladík.
www.trojica.sk

OZNAMY:
1. DIŠPENZ OD ÚČASTI NA SV. OMŠIACH: Pripomíname, že o. arcibiskup Mons.
Bernard Bober udelil dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok veriacim
vo farnostiach Košickej arcidiecézy, ktoré sa nachádzajú v okresoch v 1. až 3. stupni
ohrozenia (červená, bordová alebo čierna farba na Covid automate).
2. Milí bratia a sestry, všetkým vám patrí úprimná vďaka za všetky vaše milodary aj
v uplynulom týždni, ktoré ste obetovali či už tu v chráme, alebo aj cez farský účet.
Vďaka za vašu štedrosť.
3. OKTÓBROVÁ POBOŽNOSŤ POPOLUDNÍ: dnes o 14:30 pozývame k spoločnej
modlitbe posvätného ruženca.
4. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: spovedáme polhodinu
pred rannou a večernou sv. omšou. Vo štvrtok spovedná služba od 15:00.
5. STRETNUTIE PRE ŠTVRTÁKOV: Pozývame všetkých štvrtákov na stretnutie detí po
1. sv. prijímaní tzv. SLNIEČKO. Stretneme sa vo štvrtok 14.10.o 16:30 v CCVČ. Tešíme sa
na vás.
Rodičov prosíme, aby nezabudli dať dieťaťu podpísané Vyhlásenie o
bezpríznakovosti; tlačivo nájdete na stránke centra.
6. SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ A MLÁDEŽE: Vo štvrtok 14.10. pozývame na sv. omšu
o 18:00 všetky deti. Pred sv. omšou od 17:00 je nácvik piesní na sv. omšu. Aj na nácvik
pozývame všetky deti a tešíme sa na vás.
V piatok 15.10. o 18:00 pozývame na sv. omšu všetkých mladých a zároveň pozývame aj na
nácvik piesní od 17:00.
7. STRETNUTIE MLADÝCH bude v piatok po večernej sv. omši na fare. Srdečne
pozývame všetkých mladých.
8. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok. Ukončená bude o 17:15 a o 17:30 spoločná
modlitba posv. ruženca. Pripomíname, že v piatok je pridaná sv. omša o 12:00.
9. FATIMSKÉ 13KY: v stredu 13.10. putujeme do farnosti Fatimskej Panny Márie vo
Vranove nad Topľou - Čemerné. Tešíme sa, že ste sa prihlásili na túto púť a autobus je
obsadený. Odchod autobusu bude v stredu o 15:30 z parkoviska od kostola.
10. MESIAC OKTÓBER, MESIAC POSVÄTNÉHO RUŽENCA. Srdečne pozývame
a povzbudzujeme veriacich k spoločnej modlitbe posv. ruženca či už v chráme pred
sv. omšami, ale aj doma vo svojich rodinách. Pred večernou sv. omšou sa jednotlivé desiatky
ruženca predmodlievajú skupiny veriacich z rôznych spoločenstiev, ktorí sa prihlásili. Pár
dní je ešte voľných, môžete sa ešte prihlásiť v sakristii chrámu. Vďaka.
11. ÚMYSLY SV. OMŠÍ na dušičkovú oktávu v novembri, môžete nahlásiť počas celého
mesiaca október po rannej, alebo večernej sv. omši v kancelárii. Tieto sv. omše budú slúžené
na cintoríne v kaplnke, ako bolo zvykom.
12. SPOLOK SV. VOJTECHA: členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť podielové
knihy a ďalšie veci určené pre členov. Členský príspevok na rok 2022 je 8 €.
13. KNIHA PÁTRA JOZEFA MYDLU je ešte k dispozícii v kancelárii, kde si ju môžete
zakúpiť. Výrobná cena knihy je 7€.
14. KURZ SAMUEL: aj v tomto školskom roku sa organizuje ročný kurz duchovného
rozlišovania pre mladých vo veku 18 - 30. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť
ako vyhodnotiť dôležité životné situácie a ako sa v nich rozhodovať.
Prihlasovanie končí 17. októbra 2021. Bližšie informácie: www.kurzsamuel.sk
15. 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.
16. STAKČÍN: - povzbudzujeme k modlitbe posv. ruženca v mesiaci október.
- v tomto týždni bude detská sv. omša výnimočne v utorok o 18:00, keďže v stredu putujeme
z našej farnosti do Vranova nad Topľou Čemerné. Deti pozývame aj na nácvik piesní od
17:30.

Aktuálne informácie /11.10.2021 – 17.10.2021/ okres v červenej farbe na Covid semafore

povinný respirátor v interiéri
povinný zoznam účastníkov s kontaktom a ostatné hygienické opatrenia ako doteraz

SNINA
FARSKÝ
KOSTOL

STAKČÍN

Pondelok

Základ /ktokoľvek/ - 15 m2 na osobu

Nedeľa

Sv. omše 6:00, 7:30, 10:30, 18:00 v režime základ – ktokoľvek .
15 m2 na osobu v chráme, chóry, adoračné miestnosti,
chodby. Po zaplnení možnej kapacity prosíme, aby ďalší
zostali vonku.
Sv. omša o 9:00 /očkovaní/
Limit bez obmedzení. Kapacita chrámu cca 1700 osôb
Okrem sv. omše o 6:00 bude zapnuté vonkajšie ozvučenie pri

V týždni

Základ /ktokoľvek/ - 15 m2 na osobu

Nedeľa

7:45, 9:00 základ /ktokoľvek/ - 15 m2 na osobu

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA
areál nemocnice: len OTP

Štvrtok 16:00

OTP: do 20 osôb

Nedeľa10:30

OTP: do 20 osôb

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť
sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka
vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny
Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely.
Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto
obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v
blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky.
Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa
milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa
zmení.” Aj tento rok sa môžu deti spojiť
v modlitbe ruženca, kdekoľvek sa nachádzajú –
18. októbra o 9.00, Povzbudzujeme všetky deti,
aby sa zapojili do tejto krásnej iniciatívy aj doma
vo svojej rodine, v škole na hodine náboženstva
atď. a pridali sa k mnohým deťom na svete.

DÁTUM
17.10.2021

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7:30

manželia Tongeľoví

RNDr. Jozef Lojan

9:00 manželia Kurťakoví
10:30 manželia Karľoví

Mgr. Matúš Rosoľanka
Anna Mária Čopíková

MILODARY:
SNINA: - na kostol: z pohrebu H. Horváthovej 50 €, z pohrebu M. Hancovej 100 €,
bohuznáma 20 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma z ul. 1. mája 100 €, bohuznáma 20 €.
Milodary cez farský účet: 6.10. - 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

