LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 13.6. - 19.6.2022

deň

čas

+ Jozef Miľovčík, Katarína Hirjaková

kP

12:00

+ Mária, Ján Dunajoví, rodičia, syn a zať Štefan

kM

18:00

+ Varinec Vass, z rod. Vasilišinovej a Račkovskej

kM

6:30

kM

18:00

ZBP Michal Ruňanin
+ Andrej, Mária, syn Pavol Kornucikoví a zať Andrej
Artim
ZBP rod. Galandová

6:30

+ Štefan, Anna (nedož 90 r.) Karľoví

kP

12:00

ZBP Zuzana (75 r. ž.) a rod.

d

18:00

+ Ján, Mária Miľovčíkoví a zať Ján

6:30

ZBP Katarína (30 r. ž.) a rod.

12:00

ZBP manželia Bončíkoví (40 r. manž. ž.)

v.Š

18:00

ZBP Ladislav (40 r. ž.)

kM

6:30

ZBP Tadeáš (18 r. ž.)

kM

OTVORIŤ SA BOŽIEMU DUCHU

12:00

Za dary Ducha Svätého a ZPB Jakub a rodičia

d

18:00

+ Jozef Pavlík (10. výr.) a manželka Anna

kP

6:30

ZBP Ján (30 r. ž.), Mária, Jozef, Ján

kM

18:00

+ Štefan Dunaj (1. výr.)

kP

7:30

kM

10:30

ZBP Peter, Jana (30 r. manž. ž.)
ZBP Jaroslav, Martina, Patrik, novomanželia
Veronika a Dominik
Za farnosť

18:00

ZBP Ján (60 r. ž.)

kP

utorok

17:00

16:30 Spoveď/ + Alžbeta, Šimon Turíkoví

kM

štvrtok

17:00

Za farnosť

kP

nedeľa

10:30

+ Mária Mattová

kM

pondelok

7:45

Na úmysel kňaza

kM

streda

7:45

Na úmysel kňaza

kP

utorok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kP

štvrtok

16:00

Gr. kat. liturgia a duch. služba na oddeleniach

nedeľa

9:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kM

štvrtok
piatok
nedeľa

18:30
18:00
10:30

Stretnutie prvoprijímajúcich detí po sv. omši

kP
kM
kP

Z prírodovedeckého hľadiska je človek mikrokozmos, svet v malom a vo svojom tele je
akoby esenciou celého kozmu. A tak ako na počiatku Pánov Duch zrodil z chaosu svet, tak je
Pánov Duch potrebný aj pre každého človeka k jeho plnému rozvoju a rastu.
Apoštoli po Pánovom nanebovstúpení s dôverou očakávali vo Večeradle príchod Ducha
Svätého. V ich dušiach však zápasili jasné myšlienky s temnými myšlienkami, čo v nich
vyvolávalo chaos. Kristove sľuby o Božom kráľovstve, jeho smrť na kríži, strach pred Židmi,
bázeň pred zmŕtvychvstalým Kristom a napokon jeho odchod, to všetko bolo akousi
chaotickou zmesou v ich mysliach a srdciach. Ježiš veľmi dobre vedel, že to, čo sa okolo nich
deje, je pre nich „silná káva“, a preto im oznámil: Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v
mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Ježiš svoj
sľub splnil, keď v deň Turíc zostúpil Duch Svätý za hukotu vetra a v ohnivých jazykoch na
apoštolov a ukončil tak chaos v ich mysliach a srdciach. Jednoduchých rybárov pretvoril na
hlásateľov Ježišovho evanjelia po celom svete.
Tento zázrak sa opakuje aj v ľudskej duši vždy, keď do nej vstúpi Duch Svätý. Na počiatku
nášho života bola naša duša pustá a prázdna, čomu hovoríme dedičný hriech. Pri krste
zostúpil do nej Duch Svätý, aby riadil náš život podľa Božieho plánu. Ale v duši, v ktorej
zavládne hriech sa situácia opakuje. Hriech spôsobí stratu radosti, neporiadok, zmätok, chaos
a vášne. Pusto a prázdno je tam, kde niet Ducha Svätého. Keď ho človek vyženie z duše,
nezostane však dlho prázdna, ale sa do nej nasťahuje diabol, duch zla a smrti. A aby duša
opäť „ožila“, treba ho z nej vyhnať úprimnou ľútosťou a vyznaním sa zo svojich hriechov,
čím sa zázrak znovuzrodenia duše opäť opakuje. Vstúpi do nej Duch Boží, Duch dobra a
života. Nebojme sa otvoriť Božiemu Duchu v modlitbe, vo sviatosti zmierenia, pri svätej
omši a hovoriť o Bohu, aj keď sa nám zdá, že ľudia naše slová neprijímajú. My len
rozsievajme, žať bude niekto iný, čo vôbec nám nemôže vadiť! Ak sa mu otvoríme, pocítime
útechu, úľavu, posilnenie a on vnikne do chaosu našich vášní, oddelí svet temna od svetla,
aby sme temno zanechali a vo svetle kráčali životom.
www.trojica,sk

UTOROK – 14.6.
Féria

12:00

STREDA – 15.6.
Féria
Večer: z nasl. slávnosti
ŠTVRTOK - 16.6.
NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A KRVI
Slávnosť, prikázaný sviatok
PIATOK - 17.6.
Féria
SOBOTA – 18.6.
Panny Márie v sobotu
Večer: z nasl. nedele
NEDEĽA - 19.6.
DVANÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

CSŠ

NEMOCNICA

PAPÍN

kňaz

6:30

PONDELOK – 13.6.
Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

STAKČÍN

úmysel sv. omše

9:00

v.Š
kP

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

v.Š
d

d
d

-

KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk. Vo štvrok je kancelária zatvorená

25

12. jún 2 0 2 2
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

25. ročník

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.
2. SPOVEDNÁ SLUŽBA: od pondelka do piatka 30 min pred sv. omšami. Vo štvrtok je
spovedná služba od 15:00.
3. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIACE JÚL, AUGUST A SEPTEMBER sú už zapísané.
Na ďalšie mesiace budeme úmysly prijímať po prvopiatkovom týždni v septembri.
4. SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI slávime tento
týždeň vo štvrtok. Táto slávnosť je zároveň prikázaným sviatkom. Viaže nás účasť na sv.
omši ako v nedeľu. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6:30, 12:00 a 18:00. V závere sv.
omší o 6:30 a 12:00 bude krátka adorácia s eucharistickým požehnaním, s možnosťou získať
úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môže
za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Pri večernej sv. omši o 18:00 bude aj
eucharistická procesia, tzv. oltáriky, ktorá začne v našom chráme a skončí v chráme Božieho
milosrdenstva na sídlisku. Chceme poprosiť všetkých, ktorí tieto oltáriky pripravujú, aby
boli tak dobrí a aj tento rok oltáriky pripravili. Na večernú sv. omšu pozývame zvlášť deti,
rodičov a rodiny. Deti, zvlášť prvoprijímajúce, povzbudzujeme aby si pripravili lupene
kvetov k tejto procesii.
5. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
6. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ : V piatok 17.6. pozývame na sv. omšu o 18:00 mládež.
7. STRETNUTIE MLÁDEŽE bude v piatok po večernej sv. omši v mládežníckej miestnosti.
8. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, budúca nedeľa je treťou nedeľou mesiaca. Pri
sv. omšiach je zbierka pre potreby farnosti a nášho farského chrámu. Za vaše dobrovoľné
milodary úprimné Pán Boh zaplať.
9. SPEV RODINNÉHO ZBORU: V nedeľu 19. júna 2022 na sv. omši o 9:00 pozývame
opäť spievať tzv. Rodinný zbor. Nácvik bude pred sv. omšou o 8:30.
10. NEMOCNIČNÁ KAPLNKA: Na budúcu nedeľu bude v nemocničnej kaplnke sv.
omša o 9:00, keďže v Stakčíne je slávnosť 1. sv. prijímania o 10:30.
11. OZNAMY CCVČ: - Nácvik Spojeného zboru bude v utorok 14.6. 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
- Oznamujeme že od pondelka je možné zapísať dieťa do Detských prímestských táborov
v CCVČ:
- 11. - 15. 7. žiaci po ukončenom 6. roč. – 9 roč. ZŠ
- 18. - 22. 7. žiaci po ukončení 1. roč. – 5 roč. ZŠ
- Bližšie informácie v CCVČ a na nástenke. Dieťa je prihlásené až po odovzdaní
vyplnenej prihlášky a poplatku. Prihlasovanie sa ukončí - keď sa naplní kapacita tábora.
12. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk. Vo štvrtok je kancelária zatvorená.
STAKČÍN: utorok 17:00 detská omša /16:30 spoveď/, štvrtok 17:00, nedeľa 10:30. Budúcu
nedeľu bude slávnosť 1. sv. prijímania. Prvá spoveď detí bude v sobotu o 10:00. Nácviky
detí pred slávnosťou 1. sv. prijímania budú v utorok po sv. omši a v sobotu po spovedi detí.
PAPÍN: štvrtok 18:30, piatok 18:00, nedeľa 10:30. V piatok po sv. omši bude stretnutie
prvoprijímajúcich detí.

DÁTUM ČAS LEKTORI
16.6.2022 18:00 Pavol Ľonc a Natália Hajtášová
17.6.2022 18:00 Zuzana Kohútová
7:30 manželia Lojanoví
19.6.2022 9:00 manželia Kurťákoví

ŽALM
Mgr. Iveta Haburajová
Daniela Dzurková
Mgr. Matúš Rosoľanka
Marianna Hrivňaková

10:30 Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová Anna Gerbocová
MILODARY:
SNINA: - na kostol: z pohrebu A. Haburajovej 50 €, bohuznáma rodina 100 €,
bohuznáma 20 €, bohuznámy 30 €.
Milodary cez farský účet: 4.6. - 50 €; 6.6. - 20 €; 7.6. - 50 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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.
Richard Paulik, býv. v Snine a Vanda Dzemjanová, býv. v Snine, sobáš 2.7. o 15:00.
Mimo farnosti:
Peter Ruhalovský, býv. v Komarove a Jana Bocková, býv. v Snine.
Pavol Čopík býv. v Snine a MUDr. Gabriela Kapsdorfero, býv. v Bardejove.

