LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 25.7. - 31.7.2022

deň
PONDELOK – 25.7.
Sv. Jakuba, apoštola
Sviatok

ZBP Martin a rod.

18:00

+ Anna Savková, zať Ladislav Barňák

6:30

+ Mária, Tomáš Kuchtoví, Anna, Ján, Viera

18:00

ZBP detí a ich rodín

6:30

ZBP a poďakovanie Marta (70 r. ž.)

18:00

+ Ján Haburaj, rodičia a bratia

6:30

+ Štefan Harmanský

18:00

+ Michal (10. výr.), rodičia, svokrovci

6:30

+ Anna, Jozef Jankajoví, Peter Gergeľ

18:00

+ Kamil Pčola (5. výr.)

6:30

ZBP Mária (40 r. ž.), Iveta, Jaroslav

18:00

+ Štefan, Ján Čusoví, z rod. Miškovej

7:30

ZBP Matúš Kozej (20 r. ž.) a rod.

9:00

ZBP Hanka a Janko

10:30

Za farnosť

18:00

ZBP Ľuboslava (50 r. ž.) a rod.

streda

18:00

Spoveď o 17:30/ + Zdenka Kobanová

nedeľa

9:00

ZBP rod. Jankajovej

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 – 27.7.
Sv. Gorazda a spoločníkov
Spomienka

ŠTVRTOK - 28.7.
Féria
PIATOK - 29.7.
Sv. Marty, Márie a Lazára
Spomienka
SOBOTA – 30.7.
Panny Márie v sobotu,
Ľubovoľná spomienka
Večer: z nasl. nedele
NEDEĽA - 31.7.
OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEMOCNICA

úmysel sv. omše

6:30

UTOROK – 26.7.
Sv. Joachima a Anny,
rodičov prebl. Panny Márie
Spomienka

STAKČÍN

čas

kňaz

Zastupovanie - Modra nad Cirochou: pondelok 19:00, 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: Ružencové bratstvo na odpustovú výzdobu 100 €, BBSJ 300 €, z krstu M. Demčákovej 50 €.
Milodary cez farský účet: 15.7. - 20 €; 17.7. - 20 €; 19.7. - 4 €, 10 €.
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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17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

SPRÁVNA KRESŤANSKÁ MODLITBA
Modlitba Otče náš je modlitbou tých, ktorí očakávajú Božie kráľovstvo. Očakávanie Božieho
kráľovstva je duchovným pozadím a centrom tejto modlitby. Táto modlitba prvýkrát odznela
v čase, keď sa Ježiš blížil k Jeruzalemu, kde mal ako prorokmi predpovedaný Mesiáš naplniť
toto očakávanie a založiť Božie kráľovstvo na zemi. Zvestovanie príchodu Božieho
kráľovstva bolo stredom Ježišovho hlásania. A to, čo Ježiš hlásal, urobil aj obsahom
modlitby, ktorá je zvláštnym zhrnutím jeho učenia o kráľovstve, ktoré nám prináša od Otca.
Oslovenie Abba, ktorým sa táto modlitba začína v aramejčine, v skutočnosti znamená niečo
ako „otecko“, ide o oslovenie otca jeho deťmi. Toto oslovenie teda odzrkadľuje Ježišov
jedinečný vzťah k Bohu a kresťan je pozvaný, aby aj on mal skrze Ježiša účasť na tomto
dôvernom synovskom vzťahu k Bohu. Zmysel slov „posväť sa meno tvoje“ je možné podľa
viacerých biblistov preložiť ako: „nech si oslávený v ľudských srdciach, nech sa tvoja sláva a
tvoje kráľovstvo stanú zjavnými pred ľuďmi“. Prosba o chlieb súvisí s tým, že sa Ježišovi
učeníci očakávajúci Božie kráľovstvo vzdávajú čisto pozemského zaistenia svojej budúcnosti
a čakajú nasýtenie hlavne od Pána. Spojenie medzi odpustením našich vín od Boha a naším
odpúšťaním bratom je dostatočne vysvetlené v podobenstve o nemilosrdnom sluhovi.
Posledná prosba („zbav nás zlého“) je veľmi realistická. Berie do úvahy pozemskú situáciu
človeka, ktorý je slabý, a súčasne hovorí o skúškach, ktoré musí Ježišov učeník podstúpiť
skôr, ako naplno vstúpi do Božieho kráľovstva. Zdôrazňuje nutnosť absolútnej dôvery v
nebeského Otca, ktorý jediný nás môže zachrániť od zlého.
Kresťanská modlitba by mala vyrastať nie z ľudských, ale z Božích plánov. Boh chce, aby
sme boli šťastní, ale je potrebné, aby sa v tomto od Boha odcudzenom svete presadilo v
prvom rade to, čo je Božie, pretože práve to je pre nás to najlepšie. Takýto do Božej vôle
odovzdaný človek môže prosiť o všetko, ale v tomto základnom postoji, že nejde o pár rokov
šťastného pozemského života, ale o Božie večné kráľovstvo, ktoré sa má realizovať už teraz,
na tomto zanikajúcom svete. Kresťan teda môže od Boha očakávať dobré dary aj
pozemského charakteru, ale hlavne načúva Božej vôli, aby sa sám stal spolutvorcom Božieho
kráľovstva na zemi v moci Ducha.
www.horcicnezrnko.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. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, pri minulotýždňovej zbierke pre potreby
farnosti a farského chrámu sa vyzbieralo 1916,34 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
3. SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV: Dnes je 2. svetový deň
starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil Sv. Otec František. Povzbudzujeme deti, vnúčatá
a pravnúčatá k návšteve svojich starých rodičov, nielen dnes, ale pravidelne. Pri príležitosti
2. Svetového dňa starých rodičov a seniorov je dnes sv. omša o 10:30 obetovaná za seniorov
z našej farnosti a nášho mesta.
4. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Od pondelka do piatka 30 min pred sv. omšami. Vo štvrtok je
spovedná služba od 15:00.
5. NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE T22: Vo štvrtok 28.7. začína v Trenčíne
Národné stretnutie mládeže T22. Tohto stretnutia sa zúčastní aj niekoľko mladých z našej
farnosti spolu s p. kaplánom Matejom a s. Chantal. V rámci duchovnej prípravy na toto
stretnutie bude v pondelok o 20:00 adorácia vo farskom kostole. Na túto adoráciu pozývame
účastníkov T22, ostatných mladých, ale aj všetkých členov nášho farského spoločenstva.
6. 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 €.
7. FESTIVAL RADOSTI: V dňoch 11. - 14. 8. 2022 sa vo Vysokej nad Uhom uskutoční
Festival radosti, ktorého tohtoročná téma znie: „Hladaj radosť v Pánovi“ Pozývame
mladých, zúčastniť sa tejto akcie. Prihlásiť sa je potrebné do 1. 8. 2022. Viac informácií
a prihlasovanie je na www.domcek.org
8. MANŽELSKÉ JUBILEÁ: V nedeľu 23. októbra 2022 o 15.00 v košickej katedrále si
môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Pozývame
manželov, spoločne osláviť tieto jubileá spoločne s o. arcibiskupom. Záujemcovia nech sa
nahlásia v kancelárii do 1. 9. 2022.
9. OZNAMY CCVČ: - KONEČNE SPOLU - to bol názov našich denných táborov, ktoré sa
konali v CCVČ pod vedením s. Rudolfy v uplynulých 2 týždňoch. Veľká vďaka teda patrí
sestričkám, duchovným otcom a všetkým dobrovoľníkom - animátorom za ich obetavú
službu; ale tiež Cirkevnej spojenej škole a ďalším dobrodincom či sponzorom za ich ochotu
podporiť toto dielo, z ktorého si kopec radosti a zážitkov odnieslo skoro 80 detí. Tešíme sa
na ďalšie stretnutia na budúce.
10. OZNAM - ERKO: Pozývame deti vo veku 6-14 rokov na Denný letný tábor, ktorý sa
uskutoční 15.8. - 19.8.2022 v našej farnosti (organizovaný eRkom). Záväzné prihlášky si
môžete vyzdvihnúť od tejto nedele t. j. 24.7.2022 do 8.8.2022 po sv. omšiach pri poľnom
oltári (v týždni po večerných sv. omšiach), alebo na t.č.0908 890 495 Mgr. Mária Kohutová .
11. 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 /17:30 spoveď/, nedeľa 9:00.
MIODARY: Pri mesačnej zbierke na potreby kostola sa vyzbieralo 110 €. Bohuznáma z ul.
Duchnovičovej obetovala 10 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
DÁTUM
31.7.2022

ČAS
7:30
9:00
10:30

LEKTORI
manželia Pavlíkoví
manželia Mariničoví
manželia Karľoví

ŽALM
Mgr. Lenka Harakaľová
Anna Gerbocová
MUDr. Eduard Ferenc

NIEKOĽKO MYŠLIENOK Z POSOLSTVA SV. OTCA FRANTIŠKA
K DRUHÉMU SVETOVÉMU DŇU STARÝCH RODIČOV A SENIOROV
Verš 92. žalmu „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (15) je dobrou správou,
skutočným „evanjeliom“, ktoré môžeme ohlásiť svetu pri príležitosti 2. svetového dňa
starých rodičov a seniorov. Protirečí totiž zmýšľaniu sveta o tomto období života; no
protirečí aj rezignovanému postoju niektorých z nás starších, ktorí majú len malú nádej a
od budúcnosti už nič neočakávajú.
Mnohým naháňa staroba strach. Považujú ju za istý druh choroby, ktorej je najlepšie sa
vyhýbať. Myslia si: starí ľudia – to nie je naša starosť, mali by zostať čo najďalej,
možno spoločne v inštitúciách, ktoré sa o nich postarajú a uchránia nás, aby sme sa
nemuseli zaťažovať ich problémami. To je „kultúra vyraďovania“: mentalita, ktorá
umožňuje myslieť si, že sme iní ako títo najslabší a že sa nás ich krehkosť netýka;
predstavovať si, že cesty, po ktorých kráčame „my“ a „oni“ sú oddelené. V skutočnosti je
však dlhý život požehnaním, ako nás učí Písmo, a starí ľudia nie sú vydedenci, od
ktorých sa treba vzdialiť, ale živé znamenia Božej dobroty, ktorá daruje život v hojnosti.
Požehnaný dom, v ktorom býva starý človek! Požehnaná rodina, ktorá si ctí svojich
starých rodičov!
Všetkým vám i vašim blízkym udeľujem svoje požehnanie a ubezpečujem vás o svojej
láskyplnej blízkosti. A prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť!

MODLITBA NA 2. SVETOVÝ DEŇ
STARÝCH RODIČOV A SENIOROV
Ďakujem ti, Pane, za požehnanie dlhého života pretože tým,
ktorí sa k Tebe utiekajú, vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.

Odpusť, mi Pane, že sa často vzdávam a bývam sklamaný;
Neopúšťaj ma, keď mi ubúdajú sily.
Nauč ma, aby som s nádejou pozeral na budúcnosť, ktorú mi
uštedríš, na poslanie, ktoré mi zveruješ, a neprestajne ospevoval
tvoju chválu.
Urob ma nežným majstrom tvojej revolúcie, aby som s láskou
ochraňoval svoje vnúčatá a všetkých maličkých, ktorí u teba
hľadajú útočisko.
Ochraňuj, Pane, pápeža Františka a daj, aby tvoja Cirkev,
zbavila svet osamelosti a naše kroky upriam na cestu pokoja.
Amen.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Jaroslav Patlevič, býv. v Stročíne a Antónia Bončíková, býv. v Snine, sobáš 6.8. o 14:00.
Ing. Peter Sedlačko, býv. v Levoči a MUDr. Alžbeta Rosoľanková, býv. v Snine, sobáš 6.8. o 15:00.
Dušan Gerbáč, býv. v Sklabinej a Simona Špitaliková, býv. v Snine, sobáš 6.8. o 16:00.
Mimo farnosti:
Jakub Sejna, býv. v Snine a Nikola Cimbáková, býv. v Snine.

