LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 8.8. - 14.8.2022
deň
PONDELOK – 8.8.
Sv. Dominika, kňaza.
spomienka
UTOROK – 9.8.
Výročie konsekrácie
chrámu, slávnosť

STREDA – 10.8.
Sv. Vavrinca, diakona a
mučeníka, sviatok
ŠTVRTOK - 11.8.
Sv. Kláry, panny
spomienka

6:30

ZBP Marián (50 r. ž.), Gabriela (50 r. ž.) a rod.,
Mária (75 r. ž.)

18:00

+ Július Prokop, Ľudovít a z rod.

6:30

+ Štefan, Mária Kuchtoví, Mirko, Ondrej,
Marián, Peter

18:00

ZBP Jana (50 r. ž.)

18:00

ZBP súrodenci Jozef, Anna, Mária, Katarína a
ich rodín
+ Katarína (10. výr.), Ján, Gabriela

6:30

+ z rod. Harkotovej, Novotnej

18:00

+ Zuzana, Štefan, Savkoví
ZBP Ján (50 r. ž.), deti, Jana a Helena, Mária
(70 r. ž.), deti a rod.

6:30

18:00

SOBOTA – 13.8.
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
Večer: z nasl. nedele

6:30

kňaz

ZBP Lucia (55 r. ž.)
ZBP Zlatko (50 r. ž.)

+ Alexander Frimmer (1. výr.)

18:00

+ Juraj, Mária Miškoví, Emil, Anna Gabaľoví

7:30

ZBP Viola (50 r. ž.)

9:00

ZBP Lukáš (18 r. ž.)

10:30

Za farnosť

18:00

ZBP Mária (65 r. ž.) a rod.

streda

18:00

Spoveď o 17:30/ ZBP Michal a rod.

nedeľa

9:00

Na úmysel kňaza

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

NEDEĽA - 14.8.
DVADSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Večer: z nasl. slávnosti

NEMOCNICA

úmysel sv. omše

6:30

PIATOK - 12.8.
Féria

STAKČÍN

čas

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

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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19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

BUĎME PRIPRAVENÍ
Mnohí ľudia, najmä starší, sú fanúšikmi seriálov. A hoci bývajú častokrát nekonečné,
nenechajú si ich ujsť a nevedia sa dočkať hodiny, kedy sa bude ďalšie pokračovanie
vysielať. Čosi podobné môžeme vnímať aj v evanjeliách minulej a dnešnej nedele.
Minulú nedeľu Ježiš rozprával o boháčovi, ktorý si naplánoval pekný, bezstarostný život
a hoci si nahromadil veľký majetok, neužil si ho. Večer si ľahol, ale ráno sa už
nezobudil. Jeho majetok si rozdelili iní, ale čo bolo najhoršie, pred Bohom zostal
veľkým chudákom. Nemal nič, čím by sa preukázal pred Božím súdom, a preto bol
vypovedaný z večnej blaženosti. Dnes sme počuli akési pokračovanie a hoci myšlienka
je rovnaká, Ježiš ju inak rozviedol. Povedal: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté!
Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu
otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom
príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich
obsluhovať.“ Pán Ježiš hoci vzal toto prirovnanie z bežného života, chcel ním vyjadriť
dôležitú duchovnú skutočnosť. Chcel nás upozorniť, aby sme boli pripravení na smrť.
Keďže nám však neoznámi, kedy to bude, radí nám, čo máme robiť, aby nás
nezaskočila: „Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa
nenazdáte.“ To, že Ježiš hovorí pravdu, dokazujú denno-denné príbehy, ktoré
potvrdzujú náhle úmrtia ľudí. Niektorí zomrú na ceste do práce, iní na dovolenke, ďalší
pri autohaváriách. Niektorých skolí zákerná choroba, iní sa utopili či boli zabití
elektrickým prúdom… Preto Ježiš hovorí, aby sme bdeli a boli pripravení. Táto výzva je
aktuálna aj v bežnom živote. Bdieť musíme nad svojím životom, aby sme si jeho
dôležité okamihy neskazili, veď sa skladá z dlhého radu dní, týždňov, mesiacov a rokov.
Sú obdobia, keď sa v ňom nič mimoriadne nedeje, ale sú minúty, sekundy a chvíle, v
ktorých sa rozhoduje o dôležitých veciach, ktoré menia jeho smerovanie. A iste
chápeme, že tou najdôležitejšou chvíľou je smrť, ktorá môže byť rýchla a náhla ako sa
denno-denne o tom presviedčame.
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: V pracovné dni 30 min pred sv. omšami. Vo štvrtok od 15:00
3. VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO CHRÁMU: Milí bratia a sestry, v utorok
9.8. si pripomíname 30. výročie konsekrácie nášho farského chrámu. Sv. omše budú o 6:30 a
o 18:00. Popoludní o 15:00 bude na cintoríne pri kaplnke pobožnosť za zosnulých farníkov a
dobrodincov chrámu. Večernú sv. omšu bude celebrovať dp. František Petro, farár vo
Svätých košických mučeníkov v Humennom. Po tejto sv. omši bude ďakovná adorácia a
prosby za rodiny v našej farnosti a meste.
4. ALBUM FOTOGRAFIÍ ZO STAVBY CHRÁMU: Milí bratia a sestry, stále je k
dispozícii Album čiernobielych fotografií z obdobia výstavby kostola v rokoch 1991-1992.
Album si môžete zakúpiť v kancelárii v úradných hodinách alebo po sv. omšiach.
Odporúčaný príspevok je 10 €.
5. 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.
6. 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.
7. OZNAMY CCVČ: - od pondelka si deti, ktoré boli na táboroch, môžu vyzdvihnúť
fotografie v CCVČ.
8. 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.
9. PRÁCE V STAREJ ČASTI CHRÁMU: Dňa 9. augusta 1992 sa začala písať nová
história kostola Povýšenia sv. Kríža. Pôvodne sa do malého kostolíka zmestilo max. 400
veriacich. Po jeho rozšírení o prístavbu novej časti počet veriacich, ktorí sa mohli zúčastniť
bohoslužieb, vzrástol na 1700. Počas uplynulých 30. rokov prebehli v kostole menšie
stavebné práce. Najmä v novej časti kostola boli upravené vnútorné stierky a taktiež bola
prevedená vonkajšia úprava fasádnou omietkou.
Postupom času však vnútri starej časti kostola začalo dochádzať k opadávaniu omietky, v
dôsledku zvýšenej vlhkosti v pôvodnom murive. Farská rada rozhodla, že dňa 11. a 12.
marca 2022 sa uvedené poškodené časti omietok osekajú, nechajú do leta odvetrať a
vysušiť. Prípravy týchto prác, prekrytie plachtami a osekávanie muriva organizoval p.
Fundák Ladislav so skupinou brigádnikov. Po vysušení muriva - 26. apríla 2022 nastala
ďalšia časť rekonštrukčných prác, kde už nastúpila doporučená firma a tá následne na
vysekané obvodné murivo – sokel- inštalovala nópovú fóliu. Vzápätí previedla základné
omietnutie, povrchové stierky a po dôkladnom uschnutí stien aj omaľovanie spomínaného
sokla. Po ukončení prác košickou firmou 23. júna, sme na porade s p. dekanom pristúpili k
riešeniu maľby v starej časti kostola. Uvedené práce v trvaní 3 týždňov najviac realizoval p.
Pčola František. Ochotne mu pomohli aj priatelia z Belej n/Cirochou - p. Britan so synom,
nielen samotnou maľbou, ale aj veľmi potrebným lešením a taktiež p. Kriško Ján.
(pokračovanie na ďalšej strane)

Na maľovaní sa nemalou mierou ako brigádnici podieľali aj členovia farskej rady,
miništranti a ostatní veriaci. Dokonalý punc to však získalo až po záverečnom
upratovaní, ktoré ochotne zvládli ženy našej farnosti. Celú túto aktivitu od prvotného
omietania, cez omaľovanie až po záverečné upratovanie zabezpečoval p. Dunaj
František. Po slávnostiach 30. výročia, nás ešte čaká brigáda, a to odvedenie zrážkových
vôd od kostola smerom na nádvorie, aby nedochádzalo k opätovnému podzemnému
zavodňovaniu, a tým aj znehodnocovaniu nášho nemalého úsilia. Na záver ešte jedna
informácia, máme objednané aj hlavné vchodové dvere do kostola, ale na ne si ešte
musíme počkať a našetriť.
STAKČÍN: streda 18:00 /17:30 spoveď/, nedeľa 9:00

1. pešia púť Za našu mládež
Snina – Vysoká nad Uhom 20. – 22. 8. 2022
Zaži spoločenstvo pútnikov s Ježišom
a s blahoslavenou Ankou Kolesárovou
Program púte:

Sobota 20.8.2022: Snina – Zemplínske Hámre – Morské oko – Remetské Hámre
8.00 – odchod z kostola Sv. Kríža v Snine s požehnaním kňaza
17.00 – predpokladaný príchod do Remetských Hámrov
18.00 – svätá omša, občerstvenie a večerné zdieľanie
Nedeľa 21.8.2022: Remetské Hámre – Sobranecké Kúpele - Sobrance
9.00 – svätá omša
10.00 – odchod z Remetských Hámrov
15.00 – predpokladaný príchod do Sobraniec
občerstvenie, oddych a večerné zdieľanie
Pondelok 22.8.2022: Sobrance – Jenkovce - Vysoká nad Uhom
7.00 – odchod zo Sobraniec
15.00 – predpokladaný príchod do Vysokej nad Uhom
modlitba pri hrobe blahoslavenej Anky Kolesárovej
možnosť duchovnej obnovy do utorka 23.8.2022
Prihlasovanie a bližšie informácie: Eva Karľová – 0907 111 724 (do 18.8.)
Účastnícky poplatok je 10 eur. Budeme mať sprievodné vozidlo na prevoz batožiny.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Mgr. Dávid Miško, PhD, býv. v Prešove a Bc Zuzana Šarudyová, býv. v Snine, sobáš 20.8. o 15:00.
Patrik Patuš, býv. vo Zvolene a Veronika Rošková, býv. v Snine, sobáš 26.8. o 15:00.
Matej Andrejčík. býv. v Snine a Katarína Grecková, býv. v Snine, sobáš 27.8. o 14:00
Michal Kepič, býv. v Belej nad Cirochou a Miriama Širgeľová, býv. v Snine, sobáš 27.8. o 15:00.
Tomáš Dubjak, býv. v Snine a Ing. Diana Nevolníková, býv. v Snine, sobáš 27.8. o 16:00.
Mimo farnosti:
Matúš Balog, býv. v Snine a Katarína Lopúchová, býv. v Zemplínskych Hámroch.
Tomáš Hirjak býv. v Snine a Mgr. Soňa Hromadová, býv. v Tovarnom.
MILODARY:
SNINA: rod. Jakubcová 50 €, bohuznáma Anna 100 €, bohuznáma 20 € bohuznáma rodina obetovala
na práce v starej časti chrámu 2 300 €, bohuznáma rodina zakúpila nový koberec do kostola.
Milodary cez farský účet: 29.7. - 20 €; 31.7. - 20 €; 1.8. - 50 €, 10 €; 2.8. - 100 €, 40 €; 3.8. - 50 €
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
DÁTUM ČAS LEKTORI
ŽALM
9.8.2022
18:00 manželia Karľoví
Mgr. Matúš Rosoľanka
7:30 Mgr. Daniel Gavura a Štefánia Kozejová Matúš Kozej
14.8.2022 9:00 manželia Lojanoví
Anna Mária Čopíková
10:30 Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová Mgr. Jana Kozejová

