LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 12.9. - 18.9.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
PONDELOK – 12.9.
Najsvätejšieho mena Mária
Ľubovoľná spomienka
UTOROK – 13.9.
Sv. Ján Zlatoústy,
biskupa a učiteľa Cirkvi,
Spomienka
STREDA – 14.9.
POVÝŠENIE
SVÄTÉHO KRÍŽA,
Chrámový sviatok
ŠTVRTOK - 15.9.
SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA,
Slávnosť

kF

12:00

+ Štefan, Zuzana Ondicoví a rodičia

kM

18:00

+ Katarína, František Hancoví, z rod. Vajdovej a Benčíkovej

6:30

+ Štefan Aľušík, ul. Strojárska (5.výr.)

12:00

+ Ján, Mária

18:00

+ z rod. Ontkovičovej a Rentkovej

kM

6:30

+ Mária Račková (1. výr.)

kM

12:00

ZBP bohuznámych manželov (40 r. manž. ž.)

18:00

+ Mária, Juraj Košickí, Mária, Michal Onuferoví

7:30

Poďakovanie za mamku (85 r. ž.)

kM

9:00

ZBP Miriama Mergová (30 r. ž.)

d

10:30

V kaplnke na cintoríne, odpustová slávnosť (Za farnosť)

kB

18:00

ZBP Kveta a Dušan Salajoví (40 r. manž. ž.)

kM

BOŽÍ POSTOJ K HRIEŠNIKOVI

kB

Pozadím troch podobenstiev, ktoré odznejú pri liturgii tejto nedele, je Ježišova diskusia so
židovskými teológmi (zákonníci) a náboženskými horlivcami (farizeji) ohľadne otázky Božieho
postoja k hriešnikom. Môžeme od Boha očakávať odpustenie alebo musíme najprv všetko odčiniť
a spásu si zaslúžiť spravodlivým životom? A ako sa má spravodlivo žijúci človek správať k
hriešnikom? S týmto problémom sa stretávame hneď v úvode dnešného textu evanjelia, kde Lukáš
opisuje podnet k týmto Ježišovým podobenstvám – pohoršenie farizejov z Ježišovho zdanlivo
benevolentného správania sa voči tým, ktorí nedodržiavali Boží zákon. Farizeji a zákonníci totiž
považovali mýtnikov a neviestky, teda tých, ktorí otvorene nežili podľa Mojžišových predpisov, za
nečistých, a odmietali akýkoľvek styk s nimi, pričom sa mohli oprieť aj o stanovisko Starého
Zákona. Podľa názoru farizejov hriech natoľko poškvrňuje človeka, že Boh nechce mať s
hriešnikom nič spoločné. Hriešnik sa preto najprv musí stať spravodlivým, aby mohol predstúpiť
pred Pána. Ježiš však predstavuje úplne iný obraz Boha. Boh sa skláňa aj k hriešnikovi s veľkou
láskou a milosrdenstvom. Boh nikdy neprerušuje svoj vzťah s hriešnikom, miluje ho bez ohľadu
na jeho opačný postoj voči nemu. Boh preto neustále túži po obrátení hriešnika, ale nie je v tejto
túžbe pasívny, nečaká, kým sa hriešnik sám spamätá a stane sa spravodlivým, naopak, robí všetko
pre to, aby ho navrátil späť k životu v spravodlivosti. Boh síce nenávidí hriech, ale hriešnik sa
môže kedykoľvek vrátiť k Bohu, ak uverí v Božiu lásku a zatúži vrátiť sa k životu podľa Božích
zákonov. Ježiš chce aj svojich protivníkov získať pre toto chápanie Boha, preto ich priamo
nenapadá, neobviňuje ich z falošného postoja voči Bohu a nesprávne chápanej spravodlivosti, ale
chce im najprv ukázať pravú tvár Božej spravodlivosti, ktorou je milosrdenstvo voči hriešnikom.
Ani Ježiš netvrdí, že hriešnici nie sú hriešnici, neumenšuje ich hriech, nevyhlasuje ich za
ospravedlnených bez ohľadu na ich hriešny spôsob života. Ak chcú dosiahnuť spásu, aj oni musia
robiť pokánie a zanechať svoju zlobu, inak im Boh neodpustí hriechy. Ježiš tu nehlása akýsi
všeobjímajúci postoj vľúdnosti a láskavosti bez ohľadu na zákony morálky, ktorý má svoje
odôvodnenie ak ide o čisto pozemské hodnoty. Ježiš tu len opisuje Božie jednanie voči
hriešnikom, ktoré nie je jednaním nezaujatého Sudcu, ktorý sa pozerá len na vonkajšie normy
práva a spravodlivosti, ale jednaním milujúceho Otca, ktorý chce zachrániť svoje deti pred
večným zatratením, a preto sa ich k zachovávaniu morálnych noriem Božieho zákona snaží
aktívne prinavrátiť svojou láskou.
www.horcicnezrnko.sk
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+ Mária Štofírová a manžel

kM

6:30

+ Katarína, Ján Židoví

kM

18:00

+ Mária, Vasil Suchaničoví

kB

7:30

ZBP Anna (60 r. ž.) a rod.

kB

9:00

ZBP Lenka (18 r. ž.) a rod.

kB

10:30

Za farnosť - Odpustová slávnosť

18:00

ZBP Petra (35 r. ž.) a manžel

kM

štvrtok

9:00

ZBP Marta Grausová (80 r. ž.)

kF

nedeľa

9:00

ZBP a dary Ducha Svätého pre Štefana

kM

pondelok

7:45

Na úmysel kňaza

kB

streda

7:45

Na úmysel kňaza

kM

utorok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kF

štvrtok

16:00

Gr. kat. liturgia a duch. služba na oddeleniach

nedeľa

9:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

6:30

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. Vo štvrtok je kancelária zatvorená.
Zast.: Kamenica n/Cir.: streda (17:00 Kamienka a 18:00 Kamenica n/Cir.) - kB; štvrtok pri Obrázku - 10:30 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

d

18:00

NEDEĽA - 18.9.
DVADSIATA PIATA
NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEMOCNICA

+ Anna Gičová (nedož. 100 r. ž.)

12:00

SOBOTA – 17.9.
Preblahoslavenej
Panny Márie v sobotu
Večer: z nasl. nedele

CSŠ

6:30

+ Ján, Mária Fedákoví, deti Katarína, Ján, Pavol,
svokrovci, Katarína, Ján, Patrik, Pčoloví
+ Ján Špitalík, rodičia, svokrovci

PIATOK - 16.9.
Sv. Kornela, pápeža, a
Cypriána, biskupa, mučeníkov
Spomienka

STAKČÍN

kňaz

38

11. september 2 0 2 2
24. 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: keďže máme pred odpustovou slávnosťou povzbudzujeme k
sviatosti zmierenia. Spovedať budeme takto:
Pred rannými sv. omšami v pondelok, utorok, stredu a piatok od 6:00.
Pred poludňajšími sv. omšami v pondelok, utorok, stredu a piatok od 11:00
Pred večernými sv. omšami v pondelok, utorok a piatok od 17:00. V stredu od 15:00. Vo
štvrtok sa nespovedá - je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie.
3. SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA v stredu 14.9. slávime ako chrámový
sviatok. Všetkých veriacich v tento deň povzbudzujeme k účasti na sv. omši aj na krížovej
ceste a odporúčame tento deň, ak je to možné, aj zasvätiť.
4. SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE slávime vo štvrtok 15.9. Sv.
omše vo farskom chráme budú 7:30, 9:00, 18:00. O 10:30 pozývame na odpustovú sv. omšu
do kaplnky na cintoríne /celebruje p. kaplán Branislav Babjak/.
5. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v tomto týždni takto: utorok 13.9. celodenná adorácia
v rámci celodiecéznej poklony, podľa rozpisu jednotlivých farností. Piatok, ako býva
zvykom počas školského roka.
6. SV. OMŠA V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE bude na budúcu nedeľu /18.9./, z dôvodu
odpustovej slávnosti vo farskom chráme, presunutá na 9:00.
7. ÚMYSLY SV. OMŠÍ DO KONCA ROKA sú už zapísané. Na ďalšie mesiace budeme
prijímať úmysly po prvopiatkovom týždni v decembri.
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. PÚŤ DO MEDŽUGORIA: termín: 23.9.-1.10.2022. Cena 230 € zahŕňa: cestovné,
ubytovanie 6x s polpenziou, cestovné poistenie, poplatok za tlmočenie. Duchovný
sprievodca je kaplán Branislav. Program púte: výstup na vrch zjavenia Podbrdo, krížová
cesta na kopci Križevac, každovečerný modlitbový program vo farnosti, návšteva a
svedectvo komunity Cenacolo, Oáza pokoja, Svetlo Máriino, Patrik a Nancy, návšteva hrobu
pátra Slavka Barbariča a sochy zmŕtvychvstalého Krista, františkánsky mučeníci Široki
Brijeg, Tihaljina.
Od pondelka do stredy bude p. Melníková po sv. omšiach ráno a večer vyberať peniaze pred
kanceláriou. Odchod autobusu je 23.9 o 18:00 z parkoviska pred kostolom, Predpokladaný
príchod 1.10. okolo poludnia.
10. 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.
11. OZNAM CCVČ: - už len tento týždeň je možnosť prihlásiť sa na krúžky v CCVČ na budúci šk. rok
12. VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER: Stále je možnosť prihlásiť sa na jesenný výlet do
Vysokých Tatier. Výlet je vhodný pre mladých od 14 rokov, pre mladších v sprievode
rodičov. Kto má záujem, 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.
13. OZNAM HORNEJ FARNOSTI: Vo štvrtok 15.9., pri sv. omši o 10:00 budú vo
farnosti Božieho milosrdenstva inštalované obrazy bl. Zefirína Jimenéza Mallu a Emílie
Fernándezovej Rodríguezovej - prvých rómskych blahoslavených. Sv. omšu bude
celebrovať saleziánsky kňaz, don Peter Bešenyei, tajomník Rady Konferencie biskupov
Slovenska pre Rómov a národnostné menšiny.
STAKČÍN: štvrtok o 9:00, nedeľa o 9:00.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V SNINE
FARSKÝ KOSTOL 14.9./streda/ a 18.9./nedeľa/
a
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
KAPLNKA NA CINTORÍNE 15.9./štvrtok/
STREDA 14.9. SVIATOK POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
6:30 – Sv. omša
11:30 - Krížová cesta
12:00 – Sv. omša
17:15 – Krížová cesta
18:00 – Sv. omša /celebruje Mgr. Peter Sepeši, farár Kamenica nad Cirochou/
ŠTVRTOK 15.9. SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
7:30 – Sv. omša /farský kostol/
9:00 – Sv. omša /farský kostol/
10:30 – Slávnostná odpustová sv. omša v kaplnke na cintoríne /celebruje p. kaplán
Branislav Babjak/
18:00 – Sv. omša /farský kostol/
NEDEĽA 18.9. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
7:30 – Sv. omša
9:00 – Sv. omša
10:00 – Modlitba bolestného ruženca /členovia ružencového bratstva/
10:30 – Slávnostná odpustová sv. omša /Mgr. Marcel Jurč, dlhoročný správca UPC
v Košiciach, aktuálne farár v Pavlovciach nad Uhom
18:00 – Sv. omša

MILODARY:
SNINA: BBSJ na odpustovú výzdobu 100 €, RB na odpustovú výzdobu 100 €, zo sobáša
Alušíka a Morongovej 50 €, z krstu T. Tomáša 50 €, z krstu S. Mariničovej 50 €, z krstu M.
Hirjaka 100 €, z krstu T. Zákuckej 50 €, z krstu S. Grecka 20 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma
20 €, bohuznáma rodina 100 €.
Milodary cez farský účet: 2.9. - 50 €; 4.9. - 20 €; 5.9. - 20 €, 20 €, 100 €; 9.9. - 77 €, 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
DÁTUM

ČAS
7:30

LEKTORI
manželia Čopoví st.

ŽALM
Lucia Mariničová

15.9.2022

9:00

manželia Mariničoví

Mgr. Žofia Čopíková

10:30

manželia Harakaľoví - v kaplnke na cintoríne

Gabriela Gáborová

7:30

manželia Pavlíkoví

Zuzana Hudáková

9:00

Fabián Kapko a Lenka Mariničová

Marianna Hrivňaková

10:30

Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová

Mgr. Jana Kozejová

18.9.2022

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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.

