LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 20.6. - 26.6.2022

deň

čas

+ Miroslav Koban (nedož. 60 r.) a rodičia

kP

12:00
18:00

kP
kM

12:00

ZBP rod. Pilipová
+ Ján Poliak
+ Jozef, Mária Milovčíkoví, z rod. Milovčíkovej a
Galandovej
+ Mária Kepičová, Mária Ščerbáková

18:00

+ Ján Rutrich (nedož. 56 r.), Mária, Štefan Rutrichoví

kP

6:30

+ Katarína, Štefan Ihnátoví

kP

12:00

ZBP Maroš (50 r. ž.)

d

18:00

+ František Štofík (5. výr.) a rodičia

6:30

ZBP Lýdia (50 r. ž.) a rod.

d

12:00

+ Ján Mato - Lukáč a z rod.

kP

18:00

+ Jozef Marinič, rodičia a z rod.

kM

6:30

+ z rod. Pčolovej, Molnárovej, Tomášikovej

kM

12:00

ZBP Samuel, Vratko

v.Š

18:00

+ Ján Legemza

kP

6:30

+ Ján Kováč, Štefan, Valentín

kM

18:00

ZBP Eliška

kP

7:30

ZBP Ladislav (70 r. ž.) a rod.

v.Š

9:00

ZBP Jaroslav Bončík ml.

d

10:30

Za farnosť

kP

18:00

ZBP a dary Ducha Svätého Ladislav Rondzík

kM

piatok

17:00

+ Mária Matiová

d

nedeľa

9:00

ZBP Adriána s rod.

kP

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

10:30

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

d

streda

18:00

piatok

18:30

Nácvik prvoprijímajúcich detí po sv. omši

kM

nedeľa

10:30

Slávnosť 1. sv. prijímania

kM

UTOROK – 21.6.
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

STREDA – 22.6.
Féria
Večer: z nasl. slávnosti

ŠTVRTOK - 23.6.
Narodenie sv. Jána Krstiteľa,
Slávnosť
PIATOK - 24.6.
Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho,
Slávnosť
SOBOTA – 25.6.
Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie, spomienka
Večer: z nasl. nedele
NEDEĽA - 26.6.
TRINÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

CSŠ

NEMOCNICA

PAPÍN

kňaz

6:30

PONDELOK – 20.6.
Féria

STAKČÍN

úmysel sv. omše

6:30

kM
kM

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

KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
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12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

DEŇ OTCOV
NEDEĽNÁ MODLITBA
ZA OTCOVE RUKY
Milan Rúfus
Otcove ruky na večernom stole.
Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč kúpiť chlieb za mozole.
Iba čo doje zvyšky večere.
Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom.
A moja dlaň sa v jeho stratí,
akoby jej tam ani nebolo.

A ja viem veru, čo sa možno stane,
že vyhŕkne mi slza na líčko.
Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane
ako ružové vtáčie vajíčko.
Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke.
A ničoho sa nebudem už báť.

Pri príležitosti Dňa otcov,
prajeme zo srdca všetkým otcom
hojnosť Božích milostí,
pokoj v duši a rodine,
zdravie a radosť z detí.
Nech vám Boh dá dostatok síl,
dostatok trpezlivosti,
dostatok vytrvalosti
vo vašom poslaní – byť otcom.
Nech vás, milí otcovia, žehná
všemohúci Boh,
Otec i Syn i 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.
2. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, dnešná 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.
3. DEŇ OTCOV: Dnešnú nedeľu si pripomíname Deň otcov. Chceme vyprosiť hojnosť
Božích milostí a ochranu Panny Márie všetkým otcom v našej farnosti a v našom meste.
4. SPOVEDNÁ SLUŽBA: od pondelka do piatka 30 min pred sv. omšami. Vo štvrtok je
spovedná služba od 15:00.
5. SLÁVNOSŤ NARODENIA SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA slávime tento rok už vo
štvrtok 23.6. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6:30, 12:00 a 18:00. Odporúčame sa
v tento deň zúčastniť sv. omše.
6. SV. OMŠA PRE DETI: Vo štvrtok 23.6. pozývame deti na sv. omšu o 18:00. Nácvik
piesní pred sv. omšou je o 17:00 v kostole.
7. SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO slávime v piatok. Sv. omše
vo farskom kostole budú o 6:30, 12:00 a 18:00. V závere všetkých sv. omší bude
eucharistická adorácia spojená s modlitbou Najmilší Ježišu, ktorá je na túto slávnosť
predpísaná. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní tejto modlitby, môže za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
8. CELODENNÁ ADORÁCIA v piatok nebude, keďže je plánované pokračovanie prác v starej
časti kostola. Adorácia bude v nedeľu po skončení sv. omše o 10:30 do večernej sv. omše.
9. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ : V piatok 24.6. pozývame na sv. omšu o 18:00 mládež.
10. ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA bude na budúcu nedeľu pri
všetkých sv. omšiach. Všetkým, ktorí sa do tejto dobrovoľnej zbierky rozhodnete zapojiť,
vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.
11. POĎAKOVANIE: Počas posledných troch týždňov sme v našej farnosti mali slávnosti udelenie sviatosti birmovania, Vigíliu Zoslania Ducha Svätého, slávnosť 1. sv. prijímania a
slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá bola spojená s eucharistickou
procesiou. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o prípravu a dôstojný priebeh týchto slávností.
12. MODLITBOVÉ TROJDNIE MATIEK sa uskutoční v dňoch 24. - 26. 6. 2022 . V piatok po
večernej sv. omši, v sobotu po rannej sv. omši a v nedeľu začneme modlitbou Korunky Božieho
milosrdenstva o 15:00 hod. Sú vítané všetky mamky, aj tie, ktoré sa nemodlia v skupinkách.
13. OZNAM CMŠ: Pozývame rodičov a veriacich na ďakovnú pobožnosť detí a
zamestnancov Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti pri ukončení školského roka.
Poďakujeme sa modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu dňa 22. 6. 2022 o 15.00 v
našom farskom kostole Svätého Kríža.
14. OZNAMY CCVČ: - V pondelok 20.6. o 18:45 sa uskutoční stretnutie rodičov spojené s
voľbou do Rady školy pri CCVČ (II. kolo)
- Vo štvrtok 23.06. o 17:00 pozývame deti 3 - 7 r. na posledné tohtoročné stretnutie
Katechéz Dobrého Pastiera.
-V budúcom týždni prebieha zápis do všetkých krúžkov na budúci šk. rok a tiež do táborov,
denne v čase 8:00 - 17:00.
15. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
STAKČÍN: piatok 17:00 detská omša /16:30 spoveď/, nedeľa 9:00.
PAPÍN: streda 18:00, piatok 18:30, nedeľa 10:30. V nedeľu bude na sv. omši slávnosť
1. sv. prijímania. V piatok po sv. omši bude nácvik prvoprijímajúcich detí pred slávnosťou
1. sv. prijímania. Spoveď detí bude v sobotu o 10:00, po nej bude generálka.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať Maroš Šváb, býv. v Papíne a Anna Guľašová,
býv. v Lúčke pri Lipanoch. Ohlasujú sa prvýkrát.

ZMENY V NAŠEJ FARNOSTI:
Z rozhodnutia o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera nastávajú v našej farnosti k 1. júlu
personálne zmeny. Pán kaplán Patrik odchádza na nové pôsobisko do Zborova. Pánovi
kaplánovi ďakujeme za jeho službu vo farnosti počas uplynulého roka a na novom pôsobisku
prajeme hojnosť Božieho požehnania a ochranu Panny Márie. S pánom kaplánom sa
rozlúčime a poďakujeme za jeho službu na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10:30. Od 1.7.
prichádzajú do našej farnosti za kaplánov dp. Branislav Babjak, ktorý doteraz pôsobil ako
kaplán v Stropkove a tiež dp. Marián Fencák, ktorý pôsobil ako farár v Papíne.
X. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN
V dňoch 22. - 26. 6. 2022 za v Ríme uskutoční X. Svetové stretnutie rodín, počas ktorého
bude prebiehať teologicko-pastoračný kongres so sprievodnými aktivitami. Celé stretnutie sa
ukončí v nedeľu 26. 6. 2022 modlitbou Anjel Pána so Svätým Otcom. TV LUX ponúka z
tohto stretnutia priame prenosy v stredu (22.6.) od 18:00 do 20:00 - priamy prenos Festivalu
rodín v Ríme a v sobotu (25.6.) o 17:15 - priamy prenos sv. omše z Vatikánu. V rovnakom
termíne prebieha aj sprievodný program v jednotlivých diecézach na Slovensku. V našej
košickej arcidiecéze je takýmto podujatím Púť rodín vo Vysokej nad Uhom, ktorá sa
uskutoční v sobotu 25. 6. 2022. Témou púte je Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Ak
by sa niektoré rodiny z našej farnosti chceli zúčastniť tejto púte, jej začiatok je o 10:00. Púť
začína sv. omšou. Púť potom pokračuje Cestou svätosti a športovými aktivitami pri
Domčeku. Predpokladaný záver Púte rodín je o 16:00. Viac informácií na www.domcek.org
V našej farnosti sa tiež duchovne pripojíme k tomuto stretnutiu rodín, a to pri nedeľnej sv.
omši o 9:00, ktorú bude opäť spevom sprevádzať Rodinný zbor. Zároveň pozývame rodiny v
nedeľu na adoráciu. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši o 10:30 do večernej sv. omše.
V čase od 15:00 do cca 16:00 bude modlitbové stretnutie matiek pred Eucharistiou.

DÁTUM ČAS LEKTORI
23.6.2022 18:00 s. Rudolfa
24.6.2022 18:00 Zuzana Mariničová a Daniel Karanik
7:30 Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová
26.6.2022 9:00 manželia Gavronoví
10:30 manželia Aľušíkoví

ŽALM
deti
Lucia Mariničová
Zuzana Hudáková
Anna Mária Čopíková
Ing. Marianna Hancová

MILODARY:
SNINA: - na kostol: z krstu M. Timuľáka 50 €, zo sobáša Kobana a Barnovej 50 €, zo
sobáša Baloga a Dobranskej 50 €, bohuznáma 20 €, rod. Andrejčáková 10 €, z pohrebu
A. Ondikovej 100 €, z pohrebu D. Petríka 50 €.
Milodary cez farský účet: 9.6. - 20 €; 11.6. - 15 €; 13.6. - 30 €, 100 €, 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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.
Ing. arch. Michal Mráz, býv. v Snine a Júlia Čopová, býv. v Snine, sobáš 9.7. 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.
Vladimír Bartek, býv. v Snine a Barbara Cenknerová, býv. v Belej nad Cirochou.
Juraj Lipovský, býv. v Bratislave a Andrea Jankajová, býv. v Bratislave.

