LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 6.6. - 12.6.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
+ Katarína, Štefan Gičoví, z rod. Gičovej
6:30
PONDELOK – 6.6.
a Gerbocovej
Preblahoslavenej Panny
+ Michal Haburaj (10. výr.), z rod. Haburajovej
12:00
Márie, Matky Cirkvi,
a Sičákovej
Spomienka
18:00 + Štefan Juhás, rodičia, svokrovci
6:30
+ Štefan, Mária Aľušikoví, syn Martin
+ Peter Štofira, Anna, Martin, Jarolím, vnuk
UTOROK – 7.6.
12:00
Féria
Viktor, Alžbeta
18:00 + Mária Gribaničová (1. výr.), manžel Štefan
6:30
+ Juraj, Anna, Jozef, Katarína Saboví
STREDA – 8.6.
Féria
12:00 + Jozef, Paulína Kicošoví, Mária, Ján Mergoví
18:00 + Anna Gerbocová (1. výr.)
ŠTVRTOK - 9.6.
6:30
+ Rozália, Štefan Maškulíkoví
Nášho Pána Ježiša Krista,
12:00 ZBP Katarína a Jozef (60 r. manž. ž.)
najvyššieho a večného
kňaza,
18:00 + Anna Gerbocová
Sviatok
6:30
+ Stanislav (8. výr.)
PIATOK - 10.6.
12:00 + Michal Pilip (1. výr.)
Féria
18:00 + Jozef Holota, syn Jozef
SOBOTA – 11.6.
6:30
+ Jozef Ondica
Sv. Barnabáša, apoštola,
sviatok
18:00 + Anna Jelová (1. výr.), z rod. Jelovej a Karľovej
Večer: z nasl. Nedele
7:30 ZBP Štefan (30 r. ž.), Zdenka, Anna
NEDEĽA - 12.6.
9:00 ZBP Peter (65 r. ž.) a rod.
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ
11:00 Za farnosť - slávnosť 1. sv. prijímania
TROJICE
18:00 ZBP a dary Ducha Svätého Ľubica (50 r. ž.)
16:30 Spoveď/ + Andrej, Anna, Anton, Anna
utorok
17:00
Kureckí
STAKČÍN
nedeľa
9:00
Na úmysel kňaza
pondelok
7:45
Na úmysel kňaza
CSŠ
streda
7:45
Na úmysel kňaza
NEMOCNICA

utorok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

štvrtok

16:00

Gr. kat. liturgia a duch. služba na oddeleniach

nedeľa

10:30

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kňaz
kP
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kM
kM
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kP
kP
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v.Š
kP
v.Š
kM
kM
v.Š
kP
kP

kM
kM
v.Š
kM
kP
kM
kP
kP
kP
kP
kP

streda
18:00
piatok
18:00 Stretnutie prvoprijímajúcich detí po sv. omši
PAPÍN
nedeľa
10:30
d
KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.

Farnosť Svätého Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina
Dekan - farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. Patrik Melkovič, Mgr. Matej Futej
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ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

25. ročník

VEĽKÝ DAR
Aj napriek tomu, že Vianoce, kedy si zvykneme dávať darčeky sú ešte poriadne ďaleko, v
dnešnú Turíčnu nedeľu sme predsa obdarovaní naraz až siedmimi darmi a je to sedem darov
Ducha Svätého. Udalosť zoslania Ducha Svätého sa udiala na päťdesiaty deň po
zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a v poradí desiaty deň od jeho vystúpenia do neba. Židia vtedy
slávili svoj sviatok vďakyvzdania za úrodu. Bol to ten najradostnejší deň a zároveň posledný
sviatok veľkonočných slávností, keď si národ pripomínal vyslobodenie z egyptského otroctva
a nový život vo vlasti. Bol to akýsi rodinný sviatok. Vtedy prichádzali do Jeruzalema mnohí
Židia z celého vtedajšieho sveta. Spolu zotrvávali aj apoštoli s Pannou Máriou a ženami,
ktoré počas verejnej činnosti doprevádzali Ježiša. Ešte nevedeli, že príchod Ducha Svätého
bude znamenať nový začiatok. Ježiš neprišiel zrušiť zákon a prorokov, ale ich naplniť. Ešte
nerozumeli Ježišovým slovám o Duchu Svätom: „Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle
Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som povedal.“ (Jn 14,26)
V okamihu zoslania Ducha Svätého zažili niečo nevšedné, mimoriadne, čo môže len človek
prežiť s Bohom. Tak to opisujú Skutky apoštolov: „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno
na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a
naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na
každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi,
ako im Duch dával hovoriť.“ (Sk 2, 1 – 4) Aj my potrebujeme silu Ducha Svätého rovnako
ako Ježišovi učeníci. Oni boli „vyzbrojení“ na svoje poslanie – ohlasovať tajomstvá viery. Už
sa nebáli, ale smelo vykročili vykonávať apoštolský úrad, ktorý im bol zverený ich Majstrom
– Ježišom Kristom. Ináč tomu nie je ani v našom prípade, pokiaľ ide o nebojácnosť vo
vyznávaní viery. Kristus dáva aj nám posilu zhora, aby sme vytrvali vo vernosti až do konca.
Len vďaka pravidelnému stretávaniu sa s ním vo sviatostiach môžeme obstáť v rôznych
skúškach viery. Preto nechajme sa viesť a naplniť darmi Ducha Svätého – darom múdrosti,
rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne Božej a tak žiť v pravde a v pravej,
nefalšovanej radosti. Svätý Ignác z Loyloly nás povzbudzuje: „Nič zo stvorených vecí
nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.“

OZNAMY:
1. Milí bratia a sestry, aj v dnešnú nedeľu sa chceme srdečne poďakovať za všetky
vaše milodary, ktoré ste obetovali v uplynulom týždni na podporu farnosti, nášho
farského chrámu a pri zbierke na katolícke masmédiá. Veľká vďaka za vašu štedrosť.
2. SPOVEDNÁ SLUŽBA: od pondelka do piatka 30 min pred sv. omšami. Vo štvrtok je
spovedná služba od 15:00.
3. SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO slávime dnešnú nedeľu. Dnešnou nedeľou
sa končí veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitácii hymnu
Veni Creator na túto slávnosť, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Po dnešnej
nedeli sa namiesto „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlíme „Anjel Pána“.
4. PRVÁ NEDEĽA MESIACA JÚN je dnes. O 14:30 bude pobožnosť, po nej výmena
tajomstiev a stretnutie Duchovnej rodiny SDR.
5. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIACE JÚL, AUGUST A SEPTEMBER budeme
prijímať od pondelka 6.6. po sv. omšiach v kancelárii. Zapisovať úmysly budeme dovtedy,
kým sa nezaplnia termíny sv. omší na tieto tri mesiace.
6. SPOMIENKU PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI slávime v pondelok 6.6. Zároveň
je tento deň známy aj ako svätodušný pondelok. Tento deň môžeme zasvätiť aj účasťou na
sv. omši.
7. DUCHOVNÁ OBNOVA ZAMESTNANCOV CSŠ, CMŠ A CCVČ bude v utorok 7.6.
v nemocničnej kaplnke. O 15:30 bude vyložená Eucharistia k poklone a možnosť pristúpiť k
spovedi. O 16:00 bude sv. omša a po nej krátka katechéza.
8. SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO
KŇAZA slávime vo štvrtok 9.6. Odporúčame sa aj v tento deň zúčastniť na sv. omši.
9. SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ: Vo štvrtok 9.6. pozývame na sv. omšu o 18:00 deti.
Nácvik piesní pred sv. omšou je o 17:00 v kostole.
10. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
11. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ : V piatok 10.6. pozývame na sv. omšu o 18:00 mládež.
Stretnutie mládeže tento týždeň nebude.
12. SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA bude v našej farnosti budúcu nedeľu 12.6. Z tohto
dôvodu nebude sv. omša o 10:30, ale o 11:00. Spoveď detí pred 1. sv. prijímaním bude v
sobotu o 10:00. K spovedi povzbudzujeme aj rodičov, krstných rodičov detí a ďalších
príbuzných, aby ste potom spolu s deťmi pristúpili k Eucharistii. Spovedáme počas celého
týždňa, ako je uvedené v ozname o spovednej službe. Nácviky detí pred slávnosťou budú vo
štvrtok a piatok po večerných sv. omšiach. V sobotu bude generálka po spovedi detí.
Všetkých vás, milí bratia a sestry, prosíme o modlitby za prvoprijímajúce deti a ich rodiny.
13. OZNAMY CCVČ: - Nácvik Spojeného zboru bude v utorok 7.6. o 19:00
- Pripomíname, že prebieha zápis na budúci šk. rok, a to
- škôlkarov na náboženstvo (prihlášky dostanete priamo v 5-tich MŠ, kde
náboženstvo už prebiehalo)
- na 1. sv. prijímanie a ku sviatosti birmovania (prihlášky dostali žiaci na
náboženstve v škole alebo si ich môžete vypýtať v CCVČ).
- pre terajších prvoprijímajúcich a starších žiakov zápis na SLNIEČKO t.j. stretnutia
po 1. sv. prijímaní
- na ďalšie krúžky podľa ponuky CCVČ na nástenke a na www.ccvc.sk
14. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
STAKČÍN:
utorok 17:00 detská omša /16:30 spoveď/, nedeľa 9:00. Stretnutie
prvoprijímajúcich detí bude v utorok o 16:15 v kostole. Úmysly sv. omší na mesiace júl,
august a september budeme prijímať od nasledujúceho týždňa po sv. omšiach v sakristii.
PAPÍN: streda 18:00, piatok 18:00, nedeľa 10:30. V piatok po sv. omši bude stretnutie
prvoprijímajúcich detí.

NIELEN PRE DETI:
Milé
deti,
na
konci
veľkonočného obdobia slávime
Zoslanie Ducha Svätého –
Turíce. Duch Svätý je pre nás
veľkým darom, pretože jeho
sila stále buduje, oživuje a ...
(dokončenie vety nájdete v
tajničke tejto doplňovačky).
Obrázky
najprv
správne
pomenujte. Ich názvy sa
skladajú z piatich písmen. Dole
v tabuľke sú zoradené podľa
abecedy vždy len štyri písmená
názvu. Chýbajúce písmeno
napíšte do prázdneho políčka.
Z dopísaných písmen potom
získate tajničku

LEKTORI

ŽALM

9.6.2022

DÁTUM

18:00

Mgr. Gabriela Zápotoková

deti

10.6..2022

18:00

12.6.2022

ČAS

Adriána Kofirová

Michal Rosoľanka

7:30

manželia Tongeľoví

RNDr. Jozef Lojan

9:00

Mgr. Daniel Gavura a PaedDr. Katarína Tomašková

Mgr. Žofia Čopíková

11:00

prvoprijímajúce deti

deti

MILODARY:
SNINA: - na kostol: zo sobáša Požára a Krupovej 50 €, z pohrebu Š. Ontkoviča 50 €,
bohuznáma 10 €, bohuznáma 20 €.
Milodary cez farský účet: 25.5. - 20 €, 28.5. - 100 €, 30.5. - 50 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Lukáš Balog, býv. v Snine a Jaroslava Dobranská, býv. v Snine, sobáš 11.6. o 14:00.
Ing. Vladislav Koban, býv. v Stakčíne a Mgr. Veronika Barnová, býv. v Zemplínskych
Hámroch, sobáš 11.6. o 15:00.
Valér Ferenc, býv. Zemplínskom Jastrabí a Eva Kelešová, býv. v Snine, sobáš 11.6. o 16:00.
Róbert Grundza býv. v Humennom a Klaudia Surmajová býv. v Snine, sobáš 18.6. o 15:00.
František Nič, býv. v Snine a Mária Dunajová, býv. v Snine, sobáš 25.6. o 15:00.
Mgr. Lukáš Nemeš, býv. v Bratislave a Martina Ondicová, býv. v Snine, sobáš 25.6. o 16:00.
Mimo farnosti:
Juraj Potoma, býv. v Snine a Monika Mikolajčíková, býv. v Novoti.
Jaroslav Bača, býv. v Snine a Lýdia Kolarčiková, býv. v Štefanovciach.
Peter Ruhalovský, býv. v Komarove a Jana Bocková, býv. v Snine.

