LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
17.1. - 23.1.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
6:30 + Katarína Čopíková, Štefan Kornucik
PONDELOK – 17.1.
12:00 Za duše v očistci, rod . Drábová, Kokaničová
Sv. Antona, opáta
spomienka
18:00 + Ladislav Koco, Anna
+ Paulína Kuciaková
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12:00

+ Martin Ondik

v.Š

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

Poďakovanie za 50 r. ž. Mária a rod.
+ Mária, Michal, František
+ Marta, Martina
+ Paulína, Štefan Dunajoví
ZBP rod. Ľuľovej
+ Ján Čopik, Mária, Jozef Dickí
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18:00
6:30
12:00

+ Mária Salajová (10. výr.), Jozef
+ Ján Špitalík (nedož. 75 r. ž.)
+ Juraj Guzej (5. výr.)
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18:00

Za uzdravenie Anny

kM

6:30

+ Alena Cimbáková (1. výr.)

18:00

+ Štefan Kepič (1. výr.)
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nedeľa

6:00
7:30
9:00
10:30
15:00
18:00
17:00
9:00

Na úmysel kňaza
ZBP Štefan (30 r. ž.) a rod. Mariničovej
ZBP Anton (60 r. ž.)
Za farnosť
Na úmysel kňaza
ZBP Ladislav (77 r. ž.) a rod.
16:30 spoveď/ + Milan Janič
ZBP Martin Rosič s rod.
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štvrtok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

STREDA – 19.1.
Za jednotu kresťanov
ŠTVRTOK - 20.1.
Féria
PIATOK - 21.1.
Sv. Agnesy,
panny a mučenice,
spomienka
SOBOTA – 22.1.
Panny Márie v sobotu
Večer: z nasl. nedele
NEDEĽA - 23.1.
TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
Nedeľa Božieho slova

NEMOCNICA

v.Š

6:30

UTOROK – 18.1.
Féria

STAKČÍN

kňaz
d

utorok

d

d

nedeľa 10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
kM
KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši /okrem stredy/, alebo nás kontaktujte
cez telefón 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk
MILODARY:
SNINA: - na kostol: bohuznáma rodina 30 €, bohuznáma 30 €, bohuznáma 1 000 €,
bohuznámy 500 €, z krstu A. Čopíkovej 100 €.
Z pokladničiek na podporu farnosti a na platy zamestnancov: 841,41 €.
Milodary cez farský účet: 7.1. - 10 €, 30 €, 10 €, 10 €; 10.1. - 15 €, 20 €, 15 €, 25 €, 40 €,
20 €, 11.1. 50 €, 80 €; 12.1. - 200 €, 30 €; 13.1. - 20 €.
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. Patrik Melkovič, Mgr. Matej Futej
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16. január 2 0 2 2
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

J E ŽI Š O VA H O DI NA
Kresťanstvu sa často vytýka, že je útekom zo života. Že človek tak opúšťa normálnu
„arénu“ ľudských zápasov a uchyľuje sa do akéhosi špeciálneho, oddeleného
náboženského sveta, ktorý je považovaný za nejakých vysnívaný svet, v ktorom sa
človek vyhne mnohým konkrétnym starostiam. Táto kritika nie je úplne neoprávnená,
pretože charakterizuje prístup množstva kresťanov. Ale napriek tomu, nezasahuje
kresťanstvo ako také. Ježiš tak nekonal. Neodvádzal svojich učeníkov do „duchovnej
rezervácie“, na skryté miesta, kde by - izolovaný od sveta - niečo robil. Naopak, Ježiš
robí všetko zjavne, v normálnom prúde života. Práve a jedine tam sa odohrávajú tie
najpodstatnejšie veci. Prichádza na svadbu. A tam majú všetko: ženích, nevestu,
spoločnosť, obsluhujúcich. Ale nemôžu ďalej oslavovať - nemajú víno. Sú to veriaci
Židia, veď majú aj nádoby na očisťovanie, teda na kultové úkony. Ježiš teda vstupuje do
tejto situácie, ale nie ako kúzelník, nie ako „deus ex machina“ antických drám, ktorý
vyviedol hru vždy zo slepých uličiek. Ježiš prichádza ako ten, kto je poslaný od Otca,
kto urobí zo podstatné až príde jeho hodina. A tak na upozornenie a žiadosť svojej matky
koná: nechá naplniť nádoby určené na očisťovanie vodou a robí z nej víno. A toho vína
je dosť - nádoby boli naplnené až po okraj. To nie je len historka z Ježišovho života, je to
omnoho viac. Je to hlboký symbol, ktorý ukazuje, čo urobil Ježiš s Izraelom a ľudstvom.
Prázdne nádoby, určené k očisťovaniu, ktoré boli služobníci schopní naplniť len vodou,
to je obraz Izraela, snáď zbožného, ale prázdneho. A taktiež je to obraz ľudstva, činného,
ale bezradného, ktoré nie je schopné, podobne ako Izrael, zaopatriť si to, čo je potrebné spásu, čiže záchranu a plnosť. A Ježiš práve toto prináša. Aj na inom mieste Nového
zákona (Mt 9,17) je Božie kráľovstvo, to „jedinečné nové“, čo Ježiš prináša, označené
ako víno. Týmto vínom, Božím kráľovstvom, je Ježiš schopný pripraviť nádoby, ktoré
on sám určí. A ako jediný prináša skutočnú plnosť radosti a víno bezpochyby dobré.
Ak je teda nejaká nádoba nášho života, nášho spoločenstva, oblasti našej cirkvi prázdna,
nemá cenu chcieť si do nej niečo vyčarovať, alebo rezignovať. Má zmysel prosiť, urobiť,
čo je potrebné a čakať. Ten, ktorý je poslaný, ju naplní svojim kráľovstvom. Ale nie na
náš rozkaz. Len on vie, kedy prichádza jeho hodina. Nevieme kedy. Ale vo výsledok
môžeme veriť.
www.pastorace.cz

OZNAMY:

1. DIŠPENZ OD ÚČASTI NA SV. OMŠIACH JE STÁLE V PLATNOSTI.
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 v pokladničkách,
osobne, alebo aj cez farský účet. Vďaka za vašu štedrosť.
3. NEDEĽNÉ SV. OMŠE: keďže sa uvoľnili obmedzenia, čo sa týka počtu osôb
v chráme pri bohoslužbách, upravujeme čas sv. omší v nedele: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,
15:00, 18:00.
4. DUCHOVNÁ OBNOVA PRE CSŠ, CMŠ A CCVČ bude v utorok 18.1. v kostole.
Od 15:15 bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone a možnosť spovede. O 15:45
zakončenie adorácie. O 16:00 podáme sv. prijímanie a po skončení tohto obradu bude
sv. omša s príhovorom.
5. TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV slávime od 18.1. do 25.1.
Povzbudzujeme všetkých veriacich k modlitbe na tento úmysel.
6. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC FEBRUÁR A MAREC budeme prijímať
v pondelok 17.1. a utorok 18.1. po rannej a večernej sv. omši. Kto nemôže prísť v dané dni
osobne, môže nahlásiť úmysel sv. omše telefonicky od 9:00 do 10:00, alebo 17:00 až 18:00.
Úmysly zapisujeme iba dovtedy kým sa nezaplnia termíny sv. omší.
7. STRETNUTIE SLNIEČKO: Pozývame deti, ktoré už boli na 1. sv. prijímaní,
na stretnutie Slniečko vo štvrtok 20.1. o 16:30 v CCVČ. Na stretnutie je potrebné
priniesť podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti zverejnené na stránke centra.
8. SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ: Vo štvrtok 20.1. pozývame na sv. omšu o 18:00
deti. Nácvik piesní pred sv. omšou je o 17:00 v kostole.
9. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ A BIRMOVANCOV: V piatok 21.1. pozývame na sv.
omšu o 18:00 mládež a birmovancov. Pred sv. omšou, o 17:00, pozývame mladých na
nácvik piesní.
10. STRETNUTIA BIRMOVANCOV v skupinkách začnú v nasledujúcom týždni.
Prosíme katechétov, aby kontaktovali birmovancov zo svojej skupinky.
11. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
12. NEMOCNIČNÁ KAPLNKA: Počnúc nasledujúcim týždňom sa obnovujú slávenia
sv. omší v nemocničnej kaplnke (štvrtok 16:00 a nedeľa 10:30) v režime OP.
13. ZBIERKA NA PODPORU PASTORÁCIE MLÁDEŽE UPC/ACM bude na
budúcu nedeľu. Všetkým vám, drahí bratia a sestry, vopred úprimná vďaka za vaše
dobrovoľné milodary pri tejto zbierke.
14. NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA sa slávi na budúcu nedeľu 23.1. Ustanovená bola
pápežom Františkom v roku 2019. Je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.
Všetkých veriacich povzbudzujeme k pravidelného čítaniu Božieho slova a zvlášť aj na
budúcu nedeľu nezabudnime na Božie slovo.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 17.1. - 23.1.2022
Od 12.1. je v platnosti nová vyhláška UVZ SR, ktorá upravuje aj kapacitné obmedzenia
pre bohoslužby:
Medzi
nízkorizikové
podujatia
sa
radia
bohoslužby
bez
spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite
maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, režim OP
Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v
kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného
podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie
alebo státie, so spevom, OP)

SVÄTÉ OMŠE /Kostol sa bude otvárať v riadnych časoch, vstup cez 3 vchody, je
potrebné mať pri sebe doklad o očkovaní alebo prekonaní, v prípade kontroly/
Pondelok až piatok: 6:30, 12:00, 18:00; Sobota: 6:30, 18:00
Nedeľa 23.1.: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 /online/, 15:00, 18:00
SPOVEDNÁ SLUŽBA
Pondelok až piatok –pred všetkými sv. omšami (ráno, napoludnie a večer)
Štvrtok: od 15:00 do 18:00
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA MIMO BOHOSLUŽIEB:
pre všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb buď z kapacitných dôvodov, alebo
na základe aktuálnych nariadení vlády
- dnešná nedeľa a nedeľa 23.1.: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
- ostatné dni v týždni: 11:00, 16:00, 19:00
KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši/okrem stredy/, alebo nás
kontaktujte cez telefón 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk
STAKČÍN
Sväté omše: utorok 18.1. bude detská sv. omša o 17:00 /od 16:30 spoveď/, nedeľa 23.1.
o 9:00 /po sv. omšiach možnosť prijať Eucharistiu a spoveď pre veriacich, ktorí sa
nemohli zúčastniť sv. omše/
- Ekonomická správa o hospodárení vo filiálnej obci Stakčín bude zverejnená pri sv. omši 23.1.
MILODARY: bohuznáma z ul. Švermovej 50€. Pán Boh zaplať za milodary.
SYNODA 2021-2023 - Vyjadrenie názoru
Zavretý sluch a zviazaný jazyk. V takomto stave privádzajú k Ježišovi človeka s prosbou,
aby ho uzdravil. Hluchonemý nepočuje a nemôže hovoriť. Preč od zástupu, preč od vravy
a zvedavých očí, Ježiš pozdvihne k nebu zrak, povzdychne a povie: „Effeta, otvor sa!“
Uši sa otvoria a spútaný jazyk začne nielen hovoriť, ale správne rozprávať. Slová - dobre
robí všetko - naznačujú návrat Stvoriteľa. Ježiš je lekár, ktorý prichádza, aby vrátil sluch,
schopnosť počuť a schopnosť reči, komunikácie, sebazdieľania. Pripomína aj to
základné, čo potrebuje človek počuť: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.“ Človek
je nemý preto, že je hluchý. Kto nepočuje, nie je schopný hovoriť. Ani Slovo, ktoré bolo
od počiatku, nemožno vysloviť, ak je človek hluchý pre hlas Ducha Svätého. Synoda o
synodalite povzbudzuje všetkých členov Cirkvi k tomu, aby načúvali hlasu Ducha
Svätého a v láske, v ktorej niet strachu, komunikovali medzi sebou. Je s tým spojených aj
veľa prekážok, veľa ťažkostí. Niekto možno stratil schopnosť počúvať - ohluchol, niekto
zase schopnosť rozprávať - onemel. Do cesty v slobode počúvania a rozprávania sa mohli
postaviť prekážky ako napríklad postavenie, vzdelanie, stav, pohlavie, vek, majetok,
pôvod, choroba, atď... V diskusii a analýzach príčin takého stavu sa môžeme stratiť.
Pápež František varuje pred diagnostickým prebytkom, pred nadmerným množstvom
vysvetlení, prečo veci nefungujú a pripomína, že sa treba sústrediť na evanjeliové
rozlišovania vo svetle Ducha Svätého. Kto chce hovoriť s odvahou, v pravde a láske,
potrebuje načúvať Slovu, Božiemu Duchu. Bez toho môže síce aj hovoriť, ale nesprávne,
nezrozumiteľne, neraz aj egoisticky. Ježišovi učeníci sa medzi sebou cestou do
Kafarnauma síce rozprávajú, ale o tom, kto z nich je väčší... Ktoré otázky mi prichádzajú
na myseľ, keď čítam úryvok o uzdravení hluchonemého?
DÁTUM ČAS LEKTORI
20.1.2022 18:00 CSŠ/ PaedDr. Viera Hišemová
21.1.2022 18:00 Fabián Kapko
7:30 manželia Mariničoví
23.1.2022 9:00 manželia Gavronoví
10:30 manželia Karľoví

ŽALM
deti
Michal Rosoľanka
Fabián Kapko
Anna Gerbocová
MUDr. Eduard Ferenc

