LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 11.7. - 17.7.2022

deň
PONDELOK – 11.7.
Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy
Sviatok

+ z rod. Gajdošovej, Matusovej

18:00

+ Jozef Harvan a rodičia

6:30

ZBP Gabriela, Jozef (35 r. manž. ž.) a deti s
rodinami

18:00

+ Adrián Hirka (5. výr.)

6:30

+ Andrej st., ml., Anna, Ján, Štefan

18:00

+ Margita Fedáková

6:30

ZBP Jozef, Mária, Jozef, Benedikt, Ján,
Veronika, Leo, Benjamín

18:00

+ Michal, Helena, Michal, Žofia

6:30

ZBP Jozef Hanc (90 r. ž.)

18:00

ZBP Pavol a rodina, Peter a rodina

6:30

ZBP Zuzana (30 r. ž.) a rod.

18:00

+ Pavol, Katarína Panocoví, Michal, Anna
Treščákoví

7:30

ZBP Slávka, Katarína a rodina

9:00

ZBP Stanislav a rodina, poďakovanie

10:30

Za farnosť

18:00

ZBP Jozef, Katarána a rod.

streda

18:00

+ Pavol, Magdaléna Uhrinoví (1. výr.), Ján Gaal

nedeľa

9:00

+ Mária, Fedor, Bohdan Smilnickí

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

STREDA – 13.7.
Féria
ŠTVRTOK - 14.7.
Féria
PIATOK - 15.7.
Sv. Bonaventúru, biskupa a
učiteľa Cirkvi, spomienka
SOBOTA – 16.7.
Panny Márie Karmelskej,
ľubovoľná spomienka
Večer: z nasl. nedele

NEDEĽA - 17.7.
ŠESTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEMOCNICA

úmysel sv. omše

6:30

UTOROK – 12.7.
Féria

STAKČÍN

čas

kňaz

Zastupovanie - Modra nad Cirochou: piatok 19:00, sobota 19:00, nedeľa 7:30
KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
MILODARY:
SNINA: zo sobáša Paulika a Dzemjanovej 100 €, z krstu J. Regulu 15 €, z krstu J. Jenčovej 25 €.
Milodary cez farský účet: 3.7. - 100 €; 4.7. - 100 €; 8.7. - 77 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

Farnosť Svätého Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina
Dekan - farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: JCLic. Marián Fencák, Mgr. Ing. Branislav Babjak, Mgr. Matej Futej
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15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

POTREBA POMÁHAŤ ČLOVEKU
Príbeh z evanjelia je príbehom z našich ciest. Kňaz aj levita iste mali súcit s raneným
človekom, ale domnievali sa, že majú dostatočný dôvod dišpenzovať sa od povinnosti mu
pomôcť. Možno si povedali: „Nemôžem sa zdržovať, lebo mám presne na minútu pridelenú
kňazskú službu v jeruzalemskom chráme a bohoslužba má predsa prednosť pred všetkým.“
Alebo mohli uvažovať aj takto: „Čo ak je ten človek už mŕtvy? Dotknem sa ho a budem 7 dní
pred zákonom nečistý.“ Alebo sa mohli báť aj o svoj život: „Čo, keď jeho zranenie je iba
nástraha, ja sa k nemu skloním a zo všetkých strán sa na mňa vyrútia zbojníci, zbijú ma,
olúpia o všetko a poprípade aj zabijú. A to predsa nikto odo mňa nemôže žiadať!“ Toto
všetko sú dôvody hodné dišpenzácie pomôcť, diktované rozumom. Keď sa však jedná o
človeka, musíme konať aj srdcom, musíme sa nad ním zľutovať a dajako mu pomôcť. Príbeh
O milosrdnom Samaritánovi bude na večné časy dokazovať, akým má byť podľa Božieho
plánu človek k človekovi. Samaritán nedbal na nebezpečenstvo, ktoré mu mohlo hroziť, ale
sa skláňa nad neznámym mužom a po provizórnom ošetrení ho odváža do najbližšieho
hostinca. Tam vopred vyplatí obnos, ktorý bude stačiť dotiaľ, kým sa ranený uzdraví a bude
schopný pokračovať v ceste. Vôbec pritom nemyslí na to či mu zranený človek to bude môcť
raz vrátiť. Farizeji a zákonníci sa cítili byť dotknutí týmto podobenstvom, lebo iba oni sa
pokladali za schopných niečo dobré vykonať. A tu im Kristus kladie za vzor Samaritána,
ktorý v ich očiach bol menejcennou rasou a slušný človek by sa s ním ani nebavil. Samaritáni
nezachovávali zákony, nechodili do chrámu a v očiach farizejov boli bludári posadnutí
diablom. A hľa, Samaritán vykonal to, čo mal vykonať kňaz a levita. Tým chcel Ježiš
povedať, že chrámová služba je dôležitá, aj zachovávanie zákonov je dôležité, aj návšteva
chrámu je potrebná, aj plnenie náboženských povinností je nutné, ale pokiaľ ide o človeka,
ktorý sa ocitol v nešťastí, bez ohľadu na to, k akej národnosti, náboženstvu či rase patrí, treba
mu pomôcť. Pred Bohom nie je rozhodujúca návšteva kostola, modlitby, prijímanie ..., ale
srdce, miera a veľkosť milosrdenstva, ktoré človek prejaví voči tým, ktorí upadnú medzi
lotrov, a to aj za akýchkoľvek okolností.
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. Vďaka za vašu štedrosť.
2. PRÁCE V STAREJ ČASTI CHRÁMU: Chceme sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na prácach v starej časti nášho chrámu. V nasledujúcich
dňoch sa ukončí maľovanie starej časti chrámu. Na budúcu nedeľu ponúkneme viac
konkrétnych informácii k týmto prácam.
3. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Od pondelka do piatka 30 min pred sv. omšami. Vo štvrtok je
spovedná služba od 15:00.
4. 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.
5. TRIDSIATE VÝROČIE KONSEKRÁCIE NÁŠHO FARSKÉHO CHRÁMU: Milí
bratia a sestry, 9.8. si pripomíname 30. výročie konsekrácie nášho farského chrámu. Pri tejto
príležitosti vychádza Album čiernobielych fotografií z obdobia výstavby kostola v rokoch
1991-1992. Tento album spracoval Mons. Jozef Korem. Je to kňaz, ktorý sa v obrovskej miere
pričinil o výstavbu tohto chrámu. Album si môžete zakúpiť v kancelárii v úradných hodinách
alebo po sv. omšiach. Odporúčaný príspevok je 10 €.
6. PÚŤ GABOLTOV: Drahí bratia a sestry, dávame do pozornosti Arcidiecéznu púť v
Gaboltove, v termíne 16. - 17. 7. 2022, pri príležitosti odpustovej slávnosti Preblahoslavenej
Panny Márie Karmelskej. Slávnostnú odpustovú sv. omšu v nedeľu 17.7. o 10:30 bude
celebrovať Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy. Táto sv. omša bude
vysielaná aj v priamom prenose RTVS. Viac informácii o púti nájdete na
www.gaboltov.rimkat.sk
7. 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.
8. OZNAMY CCVČ: - Pripomíname deťom, ktoré sa nahlásili do tábora 6. ročník - 9. ročník,
že tábor sa začína v pondelok a stretneme o 8:30 pred CCVČ. Prosíme, aby deti mali fľašu na
pitný režim, niečo za zahryznutie /obed je zabezpečený/, pršiplášť, pevnú obuv a pokrývku
hlavy. Tí, ktorí ešte neodovzdali kartičku na bezplatnú prepravu vlakom, aby ju zo sebou v
pondelok priniesli. Predpokladané ukončenie v pondelok bude o 15:30. Pokyny na nasledujúce
dni deti dostanú v pondelok. Tešíme sa na vás
9. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
STAKČÍN: streda 18:00, nedeľa 9:00. Budúca nedeľa je treťou nedeľou mesiaca, pri sv.
omši bude zbierka na potreby chrámu v Stakčíne. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh
zaplať. MILODAR: Bohuznámy z ul. ČSĽA 10 €. Pán Boh zaplať.

DÁTUM
17.7.2022

ČAS
7:30
9:00

LEKTORI

manželia Legemzoví
Fabián Kapko a Adriána Kofirová

10:30 Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová

ŽALM
Matúš Kozej
Mgr. Lenka Harakaľová
Jana Andrejčíková

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Daniel Filakovský, býv. v Snine a Viera Vozárová, býv. v Zemp. Hámroch, sobáš 16.7. o 14:00.
Mimo farnosti:
Marek Diňa, býv. v Belej nad Cirochou a Viktória Hrehová, býv. v Bratislave - Ružinove.
Andrej Gavura, býv. v Snine a Patrícia Hlivková, býv. v Topoľovke.
Ján Kopáč, býv. v Snine a Anna Fedorčáková, býv. v Michalovciach.

2. PEŠIA PÚŤ „ZA ŽIVOT“
(SNINA - KLOKOČOV, 22. 7. - 24. 7. 2022)
Zaži spoločenstvo pútnikov v lone Božej prírody
„S MÁRIOU K JEŽIŠOVI“
Program púte:
Piatok 22. 7. 2022: Snina – Zemplínske Hámre – Kamenica nad Cirochou – Ptičie
8.00 – odchod od kostola Sv. Kríža v Snine s požehnaním kňaza
17.00 – predpokladaný príchod do Ptičia, sv. omša, občerstvenie,
guláš a večerné zdieľanie
Sobota 23. 7. 2022: Ptičie – Porubka – Vinné jazero – Klokočov
8.00 - sv. omša
9.00 – odchod z Ptičia
16.00 – predpokladaný príchod do Klokočova, ďakovná modlitba v
chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, občerstvenie, oddych, kúpanie
Nedeľa 24. 7. 2022: 9.00 – sv. liturgia v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, obed,
spoločné zdieľanie, odpočinok, kúpanie
15.30 – odchod autobusom do Michaloviec, prestup na vlak
17.15 – príchod vlakom do Sniny
Prihlasovanie a bližšie informácie: Eva Karľová - 0907 111 724 (do 18.7.). Účastnícky
poplatok je 10 €, viacerí rodinní príslušníci - 50 % zľava.
Duchovná služba počas púte: ThLic. Dušan Škurla, PhD.
DEKRÉT K UDELENIU ÚPLNÝCH ODPUSTKOV PRI PRÍLEŽITOSTI
2. SVETOVÉHO DŇA STARÝCH RODIČOV A SENIOROV
Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z
Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú
prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom
Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa
starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na
zveľadenie nábožnosti a spásu duší veriacich, láskavo udeľuje z nebeského pokladu
Cirkvi úplné odpustky, ktoré môžu získať za zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď,
eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho veľkňaza) starí rodičia,
seniori a všetci veriaci, ktorí preniknutí opravdivým pokáním a láskou sa dňa 24. júla
2022 pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov zúčastnia na
slávnosti, ktorej bude predsedať Svätý Otec František v pápežskej vatikánskej bazilike,
alebo sa zúčastnia na rôznych sláveniach, ktoré sa budú konať po celom svete. Tieto
úplné odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci. Tento
Tribunál milosrdenstva tiež udeľuje úplné odpustky, ktoré veriaci môžu získať v ten istý
deň, ak osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú
určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier, ktorí sa nachádzajú v
núdzi alebo ťažkostiach (ako sú chorí, opustení, nevládni a im podobní). Chorí starí a
všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež budú môcť získať úplné
odpustky, ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú
môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového
dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu,
najmä keď slová a slávenia Najvyššieho veľkňaza budú sa prenášať prostredníctvom
komunikačných prostriedkov. Aby sa teda prístup k dosiahnutiu Božej milosti mocou
kľúčov Cirkvi stal ľahším prostredníctvom pastoračnej lásky, Penitenciária naliehavo
žiada kňazov, vystrojených príslušnými právomocami spovedať, aby sa s ochotným a
veľkodušným srdcom dali k dispozícii vysluhovaniu sviatosti pokánia. Tento dekrét platí
pre Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov, bez ohľadu na akékoľvek opačné
ustanovenie.

