LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 5.9. - 11.9.2022
deň

čas

PONDELOK – 5.9.
Féria

UTOROK – 6.9.
Výročie posviacky
Katedrálneho chrámu Alžbety
Uhorskej, rehoľníčky,
Sviatok
STREDA – 7.9.
Sv. Marka Križina, Melichara
Grodzieckeho a Štefana
Pongráca, kňazov a mučeníkov
Spomienka
ŠTVRTOK - 8.9.
Narodenie preblahoslavenej
Panny Márie,
Sviatok

+ Michal a Anna Krupoví

kF

8:00

Sv. omša Veni Sancte CSŠ

d

12:00

+ z rod Holotovej , Miškovej

kM

18:00

+ Mária (20. výr.), Eduard Chrinoví a z rod.

kB

6:30

ZBP Viera, Štefan (obaja 60 r.)

kF

12:00

+ Rozália, Jozef Jankajoví a z rod.

d

18:00

+Jozef, Mária Andrejčíkoví, z rod. Hodničákovej,
Gandičovej, Mičicovej

kM

6:30

+ Martin Ondík

kM

12:00

+ Ján Kováč (5. výr.), brat Štefan

kF

18:00

+ Jozef Kovaľ (8. výr.)
ZBP bohuznámych manželov (40 r. man. ž.) - 3 páry
manželov

d

6:30

kM

+ Jozef Aľušik, ul. J. Bottu (10. výr.)

18:00

+ Štefan, Mária Holotoví a syn Ján

kB

6:30

+ Štefan Mária Holotoví, Martina Oreničová

kB

12:00

ZBP Pavel, Mária (45 r. manž. ž.) a deti s rodinami

d

18:00

+Anna, Ján Hancoví, Anna, Metod Kamlároví, Dávid Jelo

kM

6:30

+ Ján Židzik (10. výr.)

kF

18:00

+ Ján Novák (1. výr.)

kM

7:30

ZBP Ján, Mária (40 r. man. ž.), Mária (39 r. ž.) a rod.

v.Š

9:00

ZBP Štefan Rybár (40 r. ž.)

d

10:30

Za farnosť

d

18:00

ZBP Michal (60 r. ž.) a rod.

kB

štvrtok

18:00

17:30 spoveď/ Na úmysel kňaza

kF

nedeľa

9:00

Na úmysel kňaza

kB

utorok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kB

štvrtok

16:00

Gr. kat. liturgia a duch. služba na oddeleniach

nedeľa

10.30

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

NEDEĽA - 11.9.
DVADSIATA ŠTVRTÁ
NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEMOCNICA

6:30

kňaz

12:00

PIATOK - 9.9.
Féria
Večer: bl. Alfonzy Márie
Eppingerovej, panny,
rehoľníčky a mystičky
SOBOTA – 10.9.
Panny Márie v sobotu
Večer: z nasl. nedele

STAKČÍN

úmysel sv. omše

d

kF

KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
Zastupovanie : Kamenica nad Cirochou: nedeľa 9:00 /kM/

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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23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

ČO OD NÁS KRISTUS CHCE...
,,A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,27).Tieto
Ježišove slová sú celkom úplne ohromujúce, povedali by sme šokujúce pre nás všetkých.
Ako môže také niečo povedať? Znamená, že láska medzi dvoma ľuďmi, že láska medzi
rodičmi a deťmi nie je ničím? Môžeme Krista skutočne len vtedy nasledovať, keď sa vzdáme
našich manželstiev a rodín, do ktorých sme dali veľa síl a energie? Nie je veľa ľudí, ktorí sa
skrývajú roky s komplexmi menejcennosti a sú radi, že našli konečne úctu pred sebou
samým, pred ich vlastným JA? Majú sa opäť vrátiť do starej biedy a pohŕdania? Ježiš chcel
sotva vypovedať svojimi slovami toto. Aj dnes je veľa kresťanov, ktorí nasledujú Ježiša síce
len z diaľky, patria do našej Cirkvi, spoločenstva, ale sú len vzdialenými, nezúčastnenými
pozorovateľmi. Poznajú síce veľa z dejín o Ježišovi, jeho slová a skutky. Ale nechcú sa
zasadiť v jeho mene za iných ľudí. Sú len pasívni a nespolupracujú skutočne s našou
Cirkvou. To je určite jedna z najväčších ťažkostí dnešnej Cirkvi najmä v priemyselných
štátoch. Každý kresťan je povinný sa raz pripraviť k tomu, že sa bude musieť priznať ku
Kristovi každodenným životom ako učeník Ježiša. Sme si vedomí, že bez zriekania
nemôžeme nasledovať Ježiša? Každá oblasť nášho života požaduje dobré premyslenie a isté
obmedzenia od nás. Kto napr. vstupuje do manželstva, musí si byť istý, že sa nebude stále
vznášať v siedmom nebi. Nie, on musí vedieť, že sa vzdáva veľkej časti svojej slobody,
voľnosti a že preberá zodpovednosť za svojho manžela, príp. manželku a deti, že musí byť
často pripravený ku kompromisom... Aj ten kto ,,nasleduje“ Ježiša, v kňazskom alebo
rehoľnom živote, musí si byť istý, že si nezvolil žiadnu ľahkú cestu. To chce Ježiš od
všetkých. Kristus nechce kúsok od nás, on chce nás celých, on nás nechce ako pasívnych
divákov a pozorovateľov, ale ako spolupracovníkov. Pritom nepožaduje od nás, aby sme sa
dnes vzdali našich rodín, ale žeby sme urobili z rodín službu pre svet a Cirkev. Aby sme sa
zapojili do služieb v našom farskom spoločenstve, aktivít medzi mladých a starých ľudí, deti
a chorých. Ku všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc. To nie je vždy jednoduché a stojí to
veľa času a energie. Obmedzenia požaduje Kristus, ale aj vo vzťahu k nášmu vlastníctvu. Kto
ho nasleduje nemá žiť výstredne, ale vedome alternatívne a jednoducho. Cez jednoduchý a
skromný spôsob života dokážeme šetriť zdroje našej zeme a aj našim potomkom zanecháme
ešte svet, v ktorom je pekné žiť.
www.vincentini.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 pol hodinu pred sv. omšami. Vo štvrtok od 15:00.
3. PRVÁ NEDEĽA V MESIACI je dnes. O 14:30 bude pobožnosť a výmena ružencových
tajomstiev. Po skončení pobožnosti pozývame členky duchovnej rodiny sestier Božského
Vykupiteľa osláviť 25. výročie založenia do CCVČ.
4. VENI SANCTE - ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA: V pondelok 5.9. ráno o 8:00 pre
všetkých žiakov, študentov, rodičov a zamestnancov CSŠ. V pondelok večer o 18:00 na Veni
sancte pozývame žiakov, rodičov a učiteľov všetkých ostatných škôl.
5. PRÁZDNINOVÁ BODKA: Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii a
priebehu prázdninovej bodky. Rovnako ďakujeme všetkým účastníkom za spoločne strávený čas
a tešíme sa na ďalšie akcie.
6. DUCHOVNÁ OBNOVA ZAMESTNANCOV CSŠ, CMŠ A CCVČ bude v utorok 6.9. v
nemocničnej kaplnke. O 15:30 bude vyložená Eucharistia k poklone a možnosť pristúpiť k
spovedi. O 16:00 bude sv. omša a po nej krátka katechéza.
7. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
8. ODPUSTOVÁ VÝZDOBA: Milí bratia a sestry, blíži sa odpustová slávnosť Povýšenia
Svätého Kríža. Kto by chcel prispieť na odpustovú výzdobu, budú v starej a novej časti kostola k
dispozícii pokladničky. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
9. POŽEHNANIE ŠKOLSKÝCH TAŠIEK bude na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach.
10. SVIATOK BL. ALFONZY MÁRIE EPPINGEROVEJ: Pozývame vás osláviť sviatok bl.
Alfonzy Márie - zakladateľky sestier Božského Vykupiteľa, ktoré pôsobia aj v našej farnosti
účasťou na sv. omši v piatok 9.9. o 18:00.
11. SV. OMŠA PRI PRÍLEŽITOSTI STUŽKOVEJ SLÁVNOSTI študentov oktávy CSŠ
bude v sobotu 10.9. o 17:00.
12. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIACE OKTÓBER, NOVEMBER A DECEMBER
budeme prijímať pondelka 5.9. po sv. omšiach v kancelárii. Zapisovať úmysly budeme dovtedy,
kým sa nezaplnia termíny sv. omší na tieto tri mesiace.
13. PÚŤ DO MEDŽUGORIA: Milí bratia a sestry, pozývame vás na púť do Medžugoria v
termíne 23.9. - 1.10. 2022. Cena je 230 € a zhŕňa cestovné, ubytovanie 5x s polpenziou, cestovné
poistenie, poplatok za tlmočenie. Duchovný sprievodca je kaplán Branislav. Prihlásiť sa môžete v
kancelárii v pracovných dňoch po sv. omšiach do 19.9.2022.
14. 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
15. 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.
16. OZNAMY CCVČ: - Stále pokračuje prihlasovanie na krúžky v CCVČ na budúci šk. rok.
- Nácvik Spojeného zboru bude v piatok 9.9. o 19:00 h
- Deti, ktoré sa zúčastnili letných táborov v júli si môžu prevziať fotografie z tábora v CCVČ.
Prineste si so sebou USB.
- Ani v tomto roku sme nezaháľali a pre deti a mladých našej farnosti sme počas leta pripravili
pestrý program aktivít:
- NAŠA HOKEJBALOVÁ LIGA prebiehajúca počas celého leta rozhýbala chlapcov i
chlapov a pritiahla divákov a priaznivcov športu od tých najmenších až po najstarších. Na jubilejnom
10. ročníku súťažili 4 mužstvá. No nielen chlapci, ale i naše ženy a dievčatá mali možnosť si zahrať v
exhibičnom zápase, ktorého priebeh i výsledky sme samozrejme brali úplne „športovo“.
- T 22 – osem mladých zástupcov našej farnosti sa v júli zúčastnilo celonárodného
stretnutia mládeže v Trenčíne pod názvom T22. Dve tisícky mladých z celého Slovenska sa tam
spolu modlili, spievali a vzájomne povzbudili vo viere počas 4 dní nádherného programu

- KONEČNE SPOLU – pod týmto názvom sa v júli uskutočnili dva denné prímestské
tábory. Boli to náročné, no krásne 2 týždne, z ktorých si kopec radosti a zážitkov odnieslo
skoro 80 detí. Tie si zašportovali ale tiež navštívili Múzeum i kúpalisko v Zemplínskych
Hámroch, svätyňu Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, ZOO v Spišskej n. Vsi, Viniansky
hrad, Vstupnú bránu do Polonín v Uliči a Červený kláštor, odkiaľ splavovali Dunajec.
- PANDÉMIA LÁSKY – to bol názov augustového denného tábora. Zúčastnilo sa ho
40 detí, medzi nimi aj niekoľko ukrajinských. Spoločne tvorili, športovali, navštívili našu
plaváreň, zábavný park Eiffelko v Humennom, Kapušiansky hrad a tábor ukončili
nocovačkou v našej cirkevnej škole.
- DUCHOVNÁ OBNOVA PRI BL. ANKE KOLESÁROVEJ – (nielen) mladí sa v
auguste zúčastnili dvojdňovej obnovy v rodisku bl. Anky vo Vysokej n. Uhom. Niektorí dospelí
túto púť vykonali peši priamo zo Sniny. Témou obnovy bolo správne budovanie vzájomných
vzťahov.
Bohu vďaka za všetky tieto pre nás veľmi požehnané chvíle. Srdečne ďakujeme aj všetkým
organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj čas a sily pre službu deťom i mladým.
Vďaka i sponzorom a podporovateľom za ich ochotu a pomoc. Radosť všetkých
zúčastnených stála za to!
17. 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.
STAKČÍN: štvrtok o 18:00 /17:30 spoveď/, nedeľa o 9:00. Úmysly na mesiace október,
november a december budeme prijímať od pondelka 5.9. po sv. omšiach v sakristii kostola.
MILODARY: bohuznáma z ul. Dlhej 100 €. Pán Boh zaplať.

MILODARY:
SNINA: zo sobáša Dubjaka a Nevolníkovej 50 €, zo sobáša Palenčára a Milovčíkovej 50 €,
z krstu T. Džupirovej 100 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 10 €.
Milodary cez farský účet: 28.8. - 10 €; 30.8. - 50 €, 10 €; 1.9. - 50 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
DÁTUM

ČAS
7:30
11.9.2022 9:00
10:30

LEKTORI
manželia Tongeľoví
Timotej Ontkovič a Adriána Kofirová
Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová

ŽALM
Mgr. Lenka Harakaľová
RNDr. Jozef Lojan
Anton Vass

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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:
Ján Dzido, býv. v Snine a Terézia Gutterová, býv. v Belej nad Cirochou.
Lukáš Bača, býv. v Snine a Viktória Strižencová, býv. v Kochanovciach.

