LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 29.8. - 4.9.2022
deň

čas

úmysel sv. omše

6:30

+ Katarína Sabová (nedož. 75 r.)

18:00

+ Vojtech Dančík, Anna Jarolinová, Katarína,
Štefan, Štefan Gerbocoví

6:30

+ Anna Komárová

18:00

+ Štefan Slobodník

6:30

+ Dominika

18:00

+ Ján a Anna Pavlíkoví a dcéra Eva

6:30

+ Ing. Štefan Gábor

12:00

+ Mária, Peter Hudákoví, dcéra Magdaléna, z
rod. Sivákovej

18:00

+ Ján a Anna Pavlíkoví a dcéra Eva

6:30

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

POKORA A MILOSRDENSTVO AKO POŽIADAVKY SPÁSY

12:00

+ Anna, Andrej st., ml., Ján, Štefan

18:00

+ Ján, Anna Gičoví

8:45

Ružencové bratstvo

18:00

9:00
10:30
18:00

+ Michal Gerboc (1. výr.)
ZBP Jozef Čopík, deti s rodinami a Anna
Džupinková
ZBP Jozef a rodina
Za farnosť
ZBP Mária (30 r. ž.)

štvrtok

18:00

17:00 spoveď/ ZBP bohuznámej rodiny

piatok
sobota
nedeľa

18:00
8:00
9:00

+ Michal
+ z bohuznámej rodiny
ZBP Radoslav

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

V rámci dvoch podobenstiev, ktoré odzneli počas jednej hostiny v dome „ktoréhosi
popredného farizeja“, nám Ježiš ukazuje ďalšie podmienky pre získanie najvzácnejšieho daru
večnej spásy, teda pre vstup do večného života v Božom kráľovstve, ktoré je tu opäť
prirovnané k hostine, či už svadobnej, ako v prvom podobenstve, ktoré naoko pripomína iba
poučenie o zásadách slušného správania ohľadne zasadacieho poriadku pri stolovaní, alebo k
slávnostnému obedu či večeri, ako v druhom podobenstve o správnom výbere pozvaných
hostí. Kľúčom k pochopeniu oboch podobenstiev je téma Božieho pozvania na
„eschatologickú hostinu“, preto ich môžeme nazvať „podobenstvami o Božom pozvaní“. Obe
podobenstvá sú obrázkami zo života a ukazujú na jednej strane spôsob myslenia hostiteľa a
na druhej strane morálne požiadavky na tých, ktorí pozvanie prijali. V prvom podobenstve o
výbere miesta pri svadobnej hostine nám Ježiš ukazuje zmýšľanie tých pozvaných hostí, ktorí
ešte neprekonali svoje sebectvo, túžbu po sláve a po prvých miestach v spoločenskej
hierarchii. Je až prekvapujúce, že Ježiš týmto podobenstvom reaguje na – podľa evanjelistu –
skutočné správanie sa hostí na istej hostine, pri ktorej si pozvaní vyberali popredné miesta.
Ježiš však v prvom rade nechce týchto ľudí zahanbiť či kritizovať, alebo poukázať na
nesprávny životný postoj istého typu ľudí, ktorí si o sebe namýšľajú, že sú niečo viac ako
ostatní. Týmto podobenstvom chce Ježiš spochybniť falošné presvedčenie niektorých
zbožných ľudí svojej doby, že sú v Božích očiach spravodlivejší ako iní, a preto budú určite
uprednostnení aj pri stole „eschatologickej hostiny“. Podobenstvo je výzvou k osvojeniu si
pravej pokory pred Bohom, k uznaniu, že spása je v prvom rade Boží dar, ktorý sa nedá v
presnom slova zmysle zaslúžiť, je možné ho len prijať, a to s tichým, vďačným a pokorným
srdcom. Druhé podobenstvo zdôrazňuje ďalšiu požiadavku spásy, ktorou je milosrdenstvo,
ale opätovne nielen ako vonkajší prejav súcitu s tými, ktorí sú z rozličných dôvodov v
nevýhodnom životnom postavení, ale ako stav srdca človeka, ktorý nehľadá odmenu v prvom
rade v tomto pozemskom živote, ale všetku svoju nádej na šťastie a naplnenie svojho života
vkladá do Božích rúk a do eschatologickej hostiny v Božom kráľovstve. Vrcholným vzorom
správania, ktoré Ježiš opisuje v týchto podobenstvách, je jeho vlastné správanie pri Poslednej
večeri, kde hovorí sám o sebe: „Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje“ (Lk 22,27).
www.horcicnezrnko.sk

PONDELOK – 29.8.
Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa
Spomienka
UTOROK – 30.8.
Féria
STREDA – 31.8.
Féria

ŠTVRTOK - 1.9.
Féria

PIATOK - 2.9.
Féria
Prvý piatok v mesiaci
SOBOTA – 3.9.
Fatimská sobota
Večer: z nasl. nedele
NEDEĽA - 4.9.
DVADSIATA TRETIA
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

STAKČÍN

NEMOCNICA

7:30

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 pondelok, štvrtok (štátne sviatky) a piatok
(prvý piatok mesiaca) je kancelária zatvorená.
Zastupovanie a výpomoc: Modra n/Cir.: pondelok 16:30 /spoveď/; Kamenica n/Cir.: nedeľa 9:00

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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28. august 2 0 2 2
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

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. Spovedať budeme od
pondelka do štvrtka, piatok je celý deň pre návštevu chorých. Spovedať budeme takto:
Pred rannou sv. omšou od pondelka do štvrtka polhodinu tzn. od 6:00.
Pred poludňajšou sv. omšou vo štvrtok od 11:00 do sv. omše.
Pred večernou sv. omšou pondelok a utorok od 17:00, streda a štvrtok od 15:00 do večernej
sv. omše .
3. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry pri minulotýždňovej zbierke na potreby
farnosti a farského kostola sa vyzbieralo 1645,87 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
4. PRÁZDNINOVÁ BODKA: Srdečne pozývame deti, mladých a rodiny na tzv.
prázdninovú bodku, ktorá sa uskutoční v termíne od 31.8. - 1.9. Program: športové
popoludnie, večerná diskotéka, nocovačka (buď v telocvični CSŠ alebo podľa vlastného
uváženia je možnosť aj stanovať), guláš, občerstvenie atď. Začiatok bude o 16:00 v areáli
CSŠ. Ukončenie bude 1.9. raňajkami. Stretnutie animátorov bude dnes (v nedeľu) po
večernej sv. omši v mládežníckej miestnosti.
5. POLUDŇAJŠIE SV. OMŠE sa opätovne začnú sláviť od štvrtka 1.9 so začiatkom o
12:00. Sv. omše začínajú spoločnou modlitbou „Anjel Pána“.
6. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok, ktorý je zároveň 1. piatkom mesiaca. V
závere všetkých sv. omší bude prvopiatková pobožnosť. Počas celého dňa navštívime
chorých v ich domácnostiach.
7. CELODIECÉZNE KŇAZSKÉ REKOLEKCIE sú v sobotu 3.9. v Dóme sv. Alžbety v
Košiciach. Slávenie začína pobožnosťou Fatimskej soboty o 9:30.
8. FATIMSKÁ SOBOTA je v sobotu 3.9. Slávenie začína o 8:00, sv. omša bude 8:45.
Srdečne pozývame k sláveniu.
9. TERMÍN KURZU PREDMANŽELSKEJ PRÍPRAVY: Snúbencom dávame do
pozornosti termín predmanželskej prípravy v našej farnosti: 23.-24.9.2022. Kontakt na
prihlásenie sa na kurz: dubjak.jan@gmail.com
10. OZNAMY CCVČ: - Pripomíname, že pokračuje prihlasovanie na krúžky v CCVČ na
budúci šk. rok.
11. PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM: Deti a mladí (príp. i dospelí) z našej farnosti sa môžu
prihlásiť na prípravu na 1. sv. prijímanie a sviatosť birmovania, ak tak ešte neurobili.
Prihlášky sú na stolíkoch pri Spravodaji alebo v CCVČ v pracovných dňoch (8:00 – 17:00).
Zároveň oslovujeme dospelých, ktorí uvažujú o prijatí sviatosti krstu, aby sa prihlásili v
kancelárii farského úradu.
12. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIACE OKTÓBER, NOVEMBER A DECEMBER
budeme prijímať po prvopiatkovom týždni, od pondelka 5.9. po sv. omšiach v kancelárii.
Zapisovať úmysly budeme dovtedy, kým sa nezaplnia termíny sv. omší na tieto tri mesiace.
13. 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.
14. VÝROČIE BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ: Pastoračné centrum bl.
Anny Kolesárovej srdečne pozýva na oslavu 4. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej do
Vysokej nad Uhom. Program vo štvrtok 1. 9. 2022 začína modlitbou posvätného ruženca o
9:30, po ňom nasleduje sv. omša o 10:30, ktorú bude celebrovať Mons. František Rábek,
biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
V popoludňajšom programe o 13:30 nasleduje pásmo slova a svedectiev sprevádzané
hudobným hosťom otcom Petrom Milenkym. Oslava sa ukončí krátkou adoráciou a
modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

15. VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER: Kto má chuť na záver leta ochutnať Vysoké
Tatry, nech sa pridá k nám. V sobotu 24. 9. 2022, by sme cez Malú studenú dolinu išli na
Téryho chatu. Výlet je vhodný pre mladých od 14 rokov, pre mladších v sprievode
rodičov. Výdavky spojené s týmto výletom spočívajú v cestovnom, poprípade aj s
lanovkou zo Starého Smokovca na Hrebienok. Kto má záujem o deň prežitý vo
Vysokých Tatrách, nech sa prihlási v kancelárii do 19. 9. 2022. Predpokladaná cena je
25 €. Odchod autobusu by bol o 5:30 od kostola a predpokladaný návrat okolo 20:00.
16. PÚŤ NA HORU BUTKOV: Farnosť Božieho milosrdenstva organizuje dvojdňovú
púť na Horu Butkov, Skalku a do Rajeckej Lesnej v termíne 29. – 30. augusta 2022.
Cena je 90 € (zahŕňa autobus, nocľah v penzióne, večera a raňajky). Ešte je pár voľných
miest, záujemcovia nech sa čo najskôr prihlásia telefonicky - 0907 411 015.
STAKČÍN: štvrtok o 18:00 /17:00 spoveď/, piatok 18:00, sobota 8:00, nedeľa o 9:00.
Úmysly na mesiace október, november a december budeme prijímať po prvopiatkovom
týždni, od pondelka 5.9. po sv. omšiach v sakristii kostola. Srdečne ďakujeme všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu odpustovej slávnosti.
MILODARY: bohuznámy z ul. ČSĽA 20 €, bohuznáma z ul. Duklianskej 120 €. Pri
zbierke na potreby chrámu sa vyzbieralo 92,40 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
V BRATISLAVE SLÁVILI SVÄTÚ OMŠU PRI PRÍLEŽITOSTI
UVEDENIA NOVÉHO NUNCIA
V Katedrále sv. Martina v Bratislave slávili 24. 8. 2022 za účasti biskupov, kňazov,
zasvätených a veriacich svätú omšu pri príležitosti uvedenia Mons. Nicolu Girasoliho do
úradu apoštolského nuncia na Slovensku. Privítal ho bratislavský arcibiskup metropolita
a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
MILODARY:
SNINA: z krstu J. Čopíka 35 €, z krstu T. Brečku 50 € z pohrebu J. Holotu 50 €, zo sobáša
Miška a Šarudyovej 20 €, zo sobáša Patúša a Roškovej 100 €, bohuznáma 20 €.
Milodary cez farský účet: 18.8. - 50 €; 19.8. - 4 €, 10 €; 20.8. - 20 €; 21.8. - 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
DÁTUM ČAS
LEKTORI
ŽALM
7:30
Lucia Mariničová
manželia Legemzoví
4.9.2022 9:00
Tadeáš Čop a Bianka Ninčáková
Anna Mária Čopíková
10:30

manželia Kirňákoví

Jana Andrejčíková

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Peter Palenčár, býv. v Humennom a Erika Milovčíková, býv. v Snine, sobáš 1.9. o 15:00.
MUDr. Lukáš Alušík býv. v Snine a MUDr. Barbara Morongová býv. v Stakčíne, sobáš
3.9. o 15:00.
Matúš Buša býv. v Snine a Katarína Čopíková býv. v Belej nad Cirochou, sobáš 9.9. o
15:00.
MDDR. Matúš Bučko, býv. v Baškovciach a PharmDr. Simona Lattová, býv. v Snine,
sobáš 10.9. o 14:00 v Stakčíne.
Ing. Dávid Čopík, býv. v Snine a Patrícia Tokárová, býv. v Snine, sobáš 10.9. o 14:00.
Jaroslav Zaremba býv. v Snine a Mgr. Alexandra Hirjaková, býv. v Snine, sobáš 10.9. o
15:00.
Patrik Čerňa, býv. v Snine a Tímea Andrejčíková, býv. v Snine, sobáš 17.9. o 14:00.
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.
Ján Dzido, býv. v Snine a Terézia Gutterová, býv. v Belej nad Cirochou.
Lukáš Bača, býv. v Snine a Viktória Strižencová, býv. v Kochanovciach.

