LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 1.8. - 7.8.2022
deň

čas

PONDELOK – 1.8.
Sv. Alfonza Máriu de'
Liguori, biskupa a učiteľa
Cirkvi, Spomienka
UTOROK – 2.8.
Féria
STREDA – 3.8.
Féria

ŠTVRTOK - 4.8.
Sv. Jána Máriu Vianneya,
kňaza, spomienka
PIATOK - 5.8.
Výročie posviacky hlavnej
mariánskej baziliky - Panny
Márie Snežnej a prvý piatok
SOBOTA – 6.8.
Premenenie Pána,
Sviatok, fatimská sobota

6:30

ZBP - Andrej Sivák

18:00

+ Jozef Pčola, zať Andrej

6:30

+ Jarmila Čopíková; Anna, Andrej Smolkoví

18:00

+ Eva, Ján a svokrovci

6:30

+ Jozef Andrejčík, Božena Staroščáková

18:00

18:00

+ Pavlína Korecká (1.výročie smrti)
+ Andrej Pokšaj (nedož. 90 r.ž.), manž.Katarína,
syn Štefan
+ Štefan, Mária a syn Ján

6:30

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

18:00

+ Zuzana Kaliničová

8:45

Ružencové bratstvo

18:00

+ Ing. Michal Hríb, Jozef Ondík, rodina
ZBP Viera, Štefan (40 r.m.ž.)
ZBP Petra (18 r.ž.) a rod., Patrícia (30 r.ž.) a syn
Maxim
Gr.kat. liturgia
ZA FARNOSŤ
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
SNEŽNEJ

6:30

7:00
NEDEĽA - 7.8.
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

STAKČÍN

NEMOCNICA

úmysel sv. omše

8:30
10:30
18:00

ZBP Emma (20 r.ž.) a rodina

utorok

18:00

Spoveď o 17:00, na úmysel kňaza

piatok

17:00

+ Pavol Uriga, Mária Bednariková

sobota

8:00

+ Jozef Denaluc

nedeľa
utorok

9:00
16:00

ZBP—Peter Gribanin
Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

štvrtok

16:00

Gr. kat. liturgia a duch. služba na oddeleniach

nedeľa

9:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kňaz

Zastupovanie - Modra nad Cirochou: pondelok: spoveď od 16:30, 18:00 sv. omša,
piatok o 17:00, sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00
KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk. V piatok je kancelária zatvorená.

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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18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

ČLOVEČE, TVOJ ŽIVOT NEZÁVISÍ OD TOHO ČO MÁŠ
V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí: "Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!
Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má". Potom
túto skutočnosť vysvetľuje cez podobenstvo. Boháčove polia priniesli veľkú úrodu.
Premýšľal, čo s ňou urobí a rozhodol sa postaviť nové, väčšie sýpky. Keď už všetko bolo
hotové, bol presvedčený, že môže smelo jesť, piť a veseliť sa. Ježiš však na jeho túžbu
reagoval: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil,
čie bude?
Možno kohosi pri počúvaní dnešného podobenstva napadnú myšlienky: Prečo nás
Ježiš varuje pred bohatstvom? Veď každý má zveľaďovať svoj majetok, bývanie,
prostredie v ktorom žije. A na to treba peniaze, veľa peňazí. Dajme však pozor! Ježiš
nehovorí, že peniaze sú zlé a zavrhnutia hodné, ale že bohatstvo niekedy dokáže tak
človeka pripútať, podmaniť si ho a zotročiť, že sa úplne odvráti od Boha a blížneho.
Človek, ktorý prilipne k bohatstvu, nepozná už nikoho na svete, iba seba, svoje „ja“
a svoj blahobyt. Všimnime si, ako zmýšľa boháč v dnešnom podobenstve: ja, moje…
Dobrú úrodu pripisuje svojej šikovnosti, ako keby mu ani nepomáhali pracovití ľudia.
A keďže vidí iba seba, chystá sa užívať svoje bohatstvo. Preto vraví: Duša, máš veľké
zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj! Všímame si obrovský
egoizmus tohto človeka? Vidíme, že úplne stratil záujem o Boha i blížneho? Preto sa
pýtame: Žije ešte vôbec taký človek podľa Božieho plánu? Nie! Je to blázon. Sám Boh
ho tak pomenoval. Preto nás Ježišovými ústami varuje pred nesprávnym prístupom
k bohatstvu.
Využime dnešnú nedeľu, aby sme sa nad sebou zamysleli a pouvažovali, čo je
mojím bohatstvom? Je to Boh alebo niekto či niečo, čo mi opantáva srdce tak, že sa
vzďaľujem aj Bohu, aj blížnym? Je veľmi dôležité spoznať toto bohatstvo. Ak je
správne, radujme sa, ale ak nie, naučme sa dať na prvé miesto v rebríčku našich
životných hodnôt Boha – to opravdivé a jediné bohatstvo.
Nehovorme, že dnešné Ježišovo slovo ide mimo nás. Všetci sme od neho dostali
veľmi závažnú úlohu: Zariadiť si život tak, aby sme boli bohatí pred Bohom.
zdroj: 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. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Máme pred sebou prvopiatkový týždeň a zároveň je pred nami
odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej a 30. výročie konsekrácie chrámu. Spovedať
budeme od pondelka do štvrtka, v piatok je celý deň vyhradený pre návštevu chorých.
Povzbudzujeme k spovedi všetkých veriacich. Spovedať budeme takto:
Pred rannou sv. omšou od pondelka do štvrtka polhodinu tzn. od 6:00.
Streda a štvrtok od 10:00 – 12:00.
Pred večernou sv. omšou pondelok a utorok od 17:00, streda a štvrtok od 15:00 do večernej sv. omše.
3. PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY: 2. augusta možno získať úplné odpustky
za obvyklých podmienok (spoveď, Sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) k čomu
treba pripojiť nábožnú návštevu kostola spojenú s Modlitbou Pána a Vyznaním viery.
4. ADORÁCIE: štvrtok od 15:00 /od 17:30 moderovaná – modlitby za duchovné povolania
na prvý štvrtok mesiaca/, piatok celodenná adorácia.
5. FATIMSKÁ SOBOTA je v sobotu 6.8. Slávenie začína o 8:00, sv. omša bude 8:45.
Srdečne pozývame k sláveniu. Po sv. omši bude výmena ružencových tajomstiev.
6. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE SNEŽNEJ je na budúcu nedeľu
7.8.2022. Pripomíname zmenu časov sv. omší: 7:00, 8:30 /gr. kat. lit./, 10:30 /odpustová sv.
omša/, 18:00, nemocničná kaplnka 9:00.
7. ODPUSTOVÁ VÝZDOBA: Kto by chcel, drahí bratia a sestry, prispieť ku skrášleniu
odpustovej slávnosti aj tým, že obetuje svoj milodar na výzdobu, v kostole budú počas
týždňa pokladničky na tento úmysel. Všetkým dobrovoľným darcom vyslovujem vopred
úprimné Pán Boh zaplať.
8. 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 €.
9. 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.
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 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. PÚŤ DO LEVOČE: ružencové bratstvo organizuje púť do Levoče dňa 13.8.2022.
Odchod autobusu bude ráno o 6:00 hod. Cestovné zdarma. Kto má záujem, môže sa prihlásiť
u p. Kepičovej /0918113972/ alebo u p. Melníkovej.
12. ZBIERKY ŠKOLSKÝCH POMÔCOK: Pomôžme deťom, aby mohli zjesť všetku
múdrosť sveta. Aj vďaka tebe môžu školáci vykročiť na cestu, o ktorej snívajú.
Do 15. septembra prebieha už 13. ročník ZBIERKY ŠKOLSKÝCH POMÔCOK a k pomoci
pozýva všetkých, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Nielen nové, ale aj použité, no stále
funkčné školské pomôcky (tašky, zošity, písacie potreby,...) môžete darovať v Dennom
stacionári Snina (Nám. Jána Pavla II. 2059) počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00.
Zapojiť sa do zbierky môžete aj kúpou úplne nových školských pomôcok. Arcidiecézna
charita Košice doručí vyzbierané pomôcky tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme. Viac
informácii nájdete na webovej stránke: www.charita-ke.sk. Vďaka za ústretovosť a otvorené srdce.
STAKČÍN: MILODARY: bohuznáma z ul. Duchnovičovej 20 €, bohuznáma z ul. Dlhej
20 €, bohuznáma z ul. Duchnovičovej 50 €. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE SNEŽNEJ
30. VÝROČIE KONSEKRÁCIE CHRÁMU.
5.8. – 9.8.2022
KOMPLETNÝ PROGRAM
SPOVEĎ - Máme pred sebou prvopiatkový týždeň a zároveň je pred nami odpustová
slávnosť Panny Márie Snežnej a 30. výročie konsekrácie chrámu. Spovedať budeme
od pondelka do štvrtka. Program spovedania je v Spravodaji v rámci oznamov.
5.8. /PIATOK/ - PANNY MÁRIE SNEŽNEJ, SAMOTNÝ DEŇ SLÁVENIA
zároveň je 1. piatok mesiaca
6:30 sv. omša /v závere pobožnosť na prvý piatok a celodenná adorácia/
17:00 Krížová cesta s Pannou Máriou – vedie kňaz
18:00 sv. omša – celebruje dp. Miloš Jaklovský, novokňaz /novokňazské požehnanie/
Pobožnosť na prvý piatok mesiaca.
Na záver požehnanie devocionálií /náboženské obrazy, krížiky, ružence, sošky atď/.
Spoveď chorých v prvý piatok mesiaca - celý deň, celodenná prvopiatková adorácia.

6.8. /SOBOTA/ - PREMENENIE PÁNA, SVIATOK, zároveň prvá sobota mesiaca
8:00 fatimská sobota
8:45 sv. omša – celebruje p. kaplán Branislav Babjak
18:00 sv. omša z nedele – celebruje p. kaplán Matej Futej
7.8. /NEDEĽA/ - 19. V OBDOBÍ CEZ ROK A ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
PANNY MÁRIE SNEŽNEJ
7:00 sv. omša
8:30 gréckokatolícka liturgia
9:45 modlitba posvätného ruženca – ružencové bratstvo
10:30 slávnostná odpustová sv. omša - celebruje JCLic. Andrej Kačmár,
vicerektor kňazského seminára
18:00 sv. omša
8.8. /PONDELOK/ - Sv. Dominik, kňaz
6:30 sv. omša
18:00 sv. omša
9.8. /UTOROK/ 30. výročie konsekrácie chrámu
6:30 sv. omša
15:00 pobožnosť za zosnulých farníkov a dobrodincov chrámu pred kaplnkou
na cintoríne
18:00 sv. omša – celebruje dp. František Petro, správca farnosti sv. košických
mučeníkov v Humennom. Po sv. omši ďakovná adorácia a prosby za rodiny
v našej farnosti a v našom meste pri príležitostí 30. výročia konsekrácie chrámu.
MILODARY:
SNINA: bohuznáma 20€.
Milodary cez farský účet: 27.7. - 100€, 29.7.-20€.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
DÁTUM
7.8.2022

ČAS LEKTORI
7:00 Manželia Tongeľoví
10:30 PharmDr. Š. Dunaj a Mgr. Jana Šepeľová

ŽALM
Zuzana Hudáková
Ing. Marianna Hancová

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.
Mgr. Dávid Miško, PhD, býv. v Prešove a Bc Zuzana Šarudyová, býv. v Snine, sobáš 20.8. o 15:00.

