LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 27.6. - 3.7.2022

deň

čas
6:30

18:00

+ Katarína, Štefan Bajusoví
+ Vincent, Veronika Kožároví, Zuzana, Michal
Mikulákoví a synovia
+ Pavol Čopík (1. výr.), rodičia a starí rodičia

6:30

+ Ján, Eva Vudmaskoví

12:00

+ Pavol Staroščák, rodičia, z rod. Hancovej

18:00

+ Pavol Hanc a rodičia Mária a Štefan

6:30

ZBP Anna (70 r. ž.)

9:00

Školská sv. omša pri príležitosti 20. výročia CSŠ.
Celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

12:00

ZBP Aneta (25 r. ž.) a rod.

18:00

ZBP Peter (60 r. ž.) a rod.

6:30

+ František Ondika, rodičia, svokrovci, Mária, Michal
Pacoloví

12:00

+ Andrej st., Andrej ml., Ján, Anna, Štefan

18:00

+ Lucia Drančáková (nedož. 40 r.)

6:30

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

18:00

ZBP Štefan, Katarína (50 r. manž. ž.)

8:45

Ružencové bratstvo

18:00

+ Ján Marcinko (nedož. 89 r. ž.), z rod. Semanovej

7:30

ZBP Mária (85 r. ž.), Erika (60 r. ž.)

9:00

Poďakovanie za 50 r. ž. Jaroslav, poďakovanie za 25
r. manž. ž. Jaroslav a Mária

10:30

Za farnosť

18:00

ZBP a dary Ducha Svätého Jaroslav, Peter a rodičia

streda

17:00

16:00 spoveď/ ZBP Tomáš a rod.

piatok

17:00

+ Jozef Pčola

sobota

8:00

Na úmysel kňaza

nedeľa

9:00

ZBP Štefánia s rod.

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

PONDELOK – 27.6.
Féria

12:00

UTOROK – 28.6.
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Spomienka
Večer: z nasl. slávnostti
STREDA – 29.6.
SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV
Slávnosť
prikázaný sviatok
ŠTVRTOK - 30.6.
Féria
Večer: Te Deum,
formulár sv. omše na
Poďakovanie Pánu Bohu
PIATOK - 1.7.
Prvý piatok mesiaca
SOBOTA – 2.7.
Návšteva preblahoslavenej
Panny Márie, sviatok
Večer: z nasl. nedele
NEDEĽA - 3.7.
ŠTRNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

STAKČÍN

NEMOCNICA

úmysel sv. omše

kňaz

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

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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13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

NASLEDOVANIE KRISTA
Začína dovolenkové a prázdninové obdobie, kedy nastane doslova „sťahovanie národov“ a
dovolenkári sa rozpŕchnu po celom svete. Cestovné kancelárie už rok predávajú zájazdy a pobyty
a ľudia podľa svojich finančných možností si z nich vyberajú. Nechcú nič nechať na náhodu, lebo
túžia oddychovať a poznávať neznáme kraje. O koľko lepšie však musí byť pripravené putovanie
Kristovho učeníka na večnosť, aby ho nič neprekvapilo, lebo toto prekvapenie by sa mu mohlo
stať osudným. O ľudskom rozhodujúcom životnom putovaní sme počuli aj dôležité Ježišove slová,
ktoré adresoval trom mužom, ktorí sa rozhodli pre Božie kráľovstvo. Prvý mu povedal: Pôjdem za
tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu však otvorene vysvetľuje, že to nie je ľahká cesta. Líšky majú
svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Tým chce
povedať, že kto chce byť jeho opravdivým učeníkom, musí byť stále na ceste, musí byť pútnikom,
musí sa vzdať aj toho, čo je mu blízke, napríklad aj domova. Možno aj my sa všemožne niečoho
držíme a nechceme to pustiť, lebo to pokladáme za náplň nášho života, pričom nás to iba spútava,
robí nás to neslobodnými, pripútanými na jedno miesto a v konečnom dôsledku aj nešťastnými. A
chcelo by to iba jedno – vzdať sa toho, vypustiť to zo srdca a zostať bezstarostnými pútnikmi, o
ktorých sa stará Pán. Druhého muža Ježiš vyzýva: Poď za mnou! Muž si však chcel ešte pochovať
otca, lebo zanedbanie tejto povinnosti v tých časoch sa rovnalo bezbožnosti. Ježiš sa nechce stavať
proti rodinným povinnostiam, ale poukazuje na to, že v konfliktných situáciách musia byť
požiadavky Božieho kráľovstva na prvom mieste. Pozemský otec nemôže stáť ako prekážka
nebeskému Otcovi. Kto to nepochopí, je duchovne mŕtvy. Buďme úprimní – koľko konfliktných
situácií denno-denne prežívame? Práca, výlet, leňošenie alebo nedeľná omša? Počítač, internet,
mobil, televízia alebo modlitba? Koníčky, záujmy, kamaráti, alkohol alebo rodina? Nezabúdajme
však, že mŕtvy pútnik nikam nedôjde! Tretí muž sa hlási k Ježišovi sám, ale ešte sa chce rozlúčiť s
rodinou. Lenže nasledovanie Krista neznesie žiadne ale… Čo mu na jeho ale… odpovedá Pán?
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Kto za Kristových čias
v Palestíne chcel urobiť dobrú orbu, musel sa práci plne venovať. Práca bola veľmi ťažká, nedala
sa odkladať a nebolo dobré sa pri nej ani rozptyľovať. Nám tiež v priebehu nášho putovania niečo
prekáža a niečo vadí, čo nám bráni k úspešnému doputovaniu do cieľa. Hľadajme a skúmajme, čo
to je.
www.trojica.sk

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, pri minulotýždňovej zbierka na potreby
farnosti a farského chrámu sa vyzbieralo 1566,91 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
3. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Máme pred sebou prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme od
pondelka do štvrtka, v piatok je celý deň vyhradený pre návštevu chorých.
Pred rannou sv. omšou od pondelka do štvrtka polhodinu tzn. od 6:00.
Pred poludňajšou sv. omšou od pondelka do štvrtka hodinu tzn. od 11:00, okrem stredy,
keďže bude školská sv. omša za účasti o. biskupa.
Pred večernou sv. omšou pondelok a utorok od 17:00, streda a štvrtok od 15:00 do večernej
sv. omše.
4. SV. OMŠE O 12:00 počas letných prázdnin nebudú.
5. STRETNUTIE BBSJ: Bratstvo Božského Srdca Ježišovho pozýva svojich členov na
krátke stretnutie v pondelok po rannej sv. omši.
6. SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV slávime v stredu 29.6. Viaže nás
účasť na sv. omšiach ako v nedeľu. Sv. omše vo farskom kostole: 6:30, 12:00, 18:00. Každý
veriaci, ktorý v tento deň zbožne používa nábožné predmety (ruženec, škapuliar, krížik...),
ktoré sú požehnané pápežom alebo biskupom a pridá k tomu Vyznanie viery, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Rovnako môže úplné odpustky získať za
obvyklých podmienok ten veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku
„minor“ a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha.
7. VÝROČIE CSŠ: V tomto školskom roku si pripomíname 20. výročie CSŠ. Pri tejto
príležitosti bude v stretu 29.6. o 9:00 slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons.
Marek Forgáč, pomocný biskup, za prítomnosti žiakov, študentov a zamestnancov CSŠ. Pri
sv. omši poďakujeme za 20 rokov CSŠ a zároveň aj za uplynulý školský rok. K jubileu
srdečne blahoželáme.
8. TE DEUM, KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA: V tomto týždni sa končí školský rok.
Srdečne pozývame žiakov, študentov, rodičov, pedagógov všetkých škôl na ďakovnú sv. omšu
vo štvrtok večer o 18:00. V závere sv. prijímania zaspievame slávnostné Te Deum. Žiakom a
študentom prajeme príjemné a zodpovedné prázdniny, ale bez prázdnin od modlitby, sv. omší či
sviatostí. Učiteľom po náročnom roku vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
9. CELODENNÁ ADORÁCIA v piatok. Počas prázdnin bude len v prvé piatky mesiaca.
10. ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA je dnes pri všetkých sv. omšiach.
Všetkým, ktorí sa do tejto dobrovoľnej zbierky rozhodnete zapojiť, vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať.
11. FATIMSKÁ SOBOTA je v sobotu 2.7. Slávenie začína o 8:00, sv. omša bude 8:45.
Srdečne pozývame k sláveniu.
12. PRVÁ NEDEĽA v mesiaci júl je na budúcu nedeľu. O 14:30 bude pobožnosť, po nej
výmena ružencových tajomstiev a stretnutie Duchovnej rodiny SDR.
13. PÚŤ SENIOROV DO LEVOČE: Srdečne pozývame na XXV. ročník celoslovenskej
púte seniorov na Mariánsku horu do Levoče. Púť sa uskutoční 7. 7. 2022 (štvrtok). Program
púte začína o 7:50 privítaním pútnikov, pokračuje príhovorom a modlitbou posv. ružensva, o
9:30 je slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor
Spišskej diecézy. Po sv. omši pokračuje program rozhovorom s o. biskupom Jánom, o 12:00
je krížová cesta a o 13:30 je naplánované ukončenie púte. Záujemcovia sa môžu zapísať v
kancelárii. Cestovné je 10 €.
14. PÚŤ ZA ŽIVOT: Pozývame vás na 2.ročník púte Za život Snina - Klokočov, ktorá sa
uskutoční 22. - 24.7.2022 a organizuje ho Apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze.
Prihlasovanie do 18. 7. 2022 u p. Evy Karľovej (0907 111 724). Bližšie informácie na
prolife nástenke.

15. OZNAMY CCVČ: - V nasledujúcom týždni pokračuje zápis do krúžkov a aktivít
CCVČ (denne 8:00-17:00)
- Prosíme a pripomíname rodičom budúcich tretiakov, štvrtákov či birmovancov, a
ďalším, aby doniesli vyplnené prihlášky, ktoré ste dostali a viacerí ich ešte máte niekde
doma. Počas prázdnin rozdelíme prvoprijímajúcich i birmovancov do skupín, v ktorých
budú od začiatku šk. roka pracovať; aj preto je potrebné, aby sme mali prihlášky od
všetkých už teraz.
-Taktiež pokračuje prihlasovanie do denného tábora (voľné miesta sú už len v tábore pre
starších žiakov 6.-9.roč) a to do naplnenia jeho kapacity.
16. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk. V stredu a piatok je kancelária zatvorená.
STAKČÍN: streda 17:00 /16:00 spoveď/, piatok 17:00, sobota 8:00 nedeľa 9:00.
PAPÍN: utorok 18:00 - rozlúčka s duchovným otcom Mariánom, streda 18:30, piatok 18:00,
sobota 8:00, nedeľa 10:30. Budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca.
OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať Maroš Šváb, býv. v Papíne a Anna
Guľašová, býv. v Lúčke pri Lipanoch. Ohlasujú sa druhýkrát.
PRÁZDNINY - KOPA ČASU
Rozmýšľali ste niekedy koľko času dostávame zadarmo od Boha? Veď si predstavte a
uvedomte, že iba jeden deň má 24 hodín, 1440 minút a 86 400 sekúnd. To je iba jeden
deň. A čo tak jeden týždeň? Ten má už 7 dní, 168 hodín, 10 080 minút a 604 800 sekúnd.
To je neskutočné množstvo času. Každý si pomyslí – ale čo to je jedna sekunda, to je nič.
Naozaj? Za jednu sekundu môžeš povedať – ďakujem, prosím, prepáč, odpusť, mám ťa
rád...atď. Tak napr. slovíčko odpusť trvá iba jednu sekundu, ale ako veľa znamená.
Koľko to sekúnd má jeden týždeň? Že viac ako pól milióna? Čo všetko sa dá stihnúť. A
poďme pre zaujímavosť ešte ďalej. Jeden mesiac má dajme tomu 30 dní /niektorý aj 31/,
720 hodín, 43 200 minút a 2 592 000 sekúnd. A čo tak jeden rok? Skúste vypočítať. A
potom si zistíte, koľko času už Boh zadarmo dal vám. Nezabudnite – darcom času je
Boh, prečo na to zabúdame a len tak málo času mu venujeme?...
DÁTUM
3.7.2022

ČAS
7:30
9:00

LEKTORI
manželia Pľutoví
Michal Rosoľanka a Mária Homzová

10:30 manželia Dunajoví

ŽALM
Matúš Kozej
Mgr. Magdaléna Legemzová
Štefánia Ondicová

MILODARY:
SNINA:
Milodary cez farský účet: 19.6. - 20 €, 19 €; 20.6. - 4 €; 21.6. - 10 €; 23.6. - 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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.
Mikuláš Sičák, býv. v Zboji a Elena Focková, býv. v Dlhom nad Cirochou, sobáš 9.7. o 16:00
Daniel Filakovský, býv. v Snine a Viera Vozárová, býv. v Zemplínskych Hámroch, sobáš 16.7.
o 14:00
Mimo farnosti:
Vladimír Bartek, býv. v Snine a Barbara Cenknerová, býv. v Belej nad Cirochou.
Juraj Lipovský, býv. v Bratislave a Andrea Jankajová, býv. v Bratislave.

