LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 19.9. - 25.9.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
PONDELOK – 19.9.
Féria
UTOROK – 20.9.
Sv. Andreja Kima Taegona,
kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka

+ Štefan Ondika (1. výr.)

kF

12:00

Za obrátenie bohuznámych

kM

18:00

+ z rod. Kapkovej

6:30

+ Jana Bodnárová (ul. Jesenského)

kB

+ Ján, Mária Peložatoví, Štefan Jelo

d

18:00

+ Katarína Sušková

kM

+ Jozef Onderčin (5. výr.)

kM

ZBP Tamara Bončíková (18 r. ž.)

kF

12:00

+ Ján Špitalík (25. výr.), Mária (10. výr.), Ján

d

18:00

ZBP Aneta (30 r. ž.), Tomáš (35 r. ž.)

kB

6:30

+ Štefan, Mária Salajoví
+ Juraj Peľo, Michal, Anna, Mária, Miroslav a z rod.
Štofirovej
+ Agáta Feldovičová, rodičia Margita, Juraj,
svokrovci Helena, Michal
+ Jozef Štofík (ul. Podhorská)

kM

+ Eva Džurbanová

kF

12:00

+ Jozef Mihok, rodičia a svokrovci

kB

18:00

+ Ján, Anna Bockoví, z rod. Bockovej, Kaliničovej

kM

6:30

+ Paulína, Štefan Jankajoví

kF

18:00

ZBP Ján, Mária (45 r. manž. ž.)

kM

7:30

ZBP Katarína Špitalíková (80 r. ž.)

v.Š

9:00

ZBP manželov Bačových

kM

10:30

Za farnosť

kM

18:00

ZBP bohuznámi manželia (50 r. manž. ž.)

d

štvrtok

18:00

17:30 Spoveď/ + Jozef Pčola

kF

nedeľa

9:00

ZBP rod. Janičovej st. a ml.

kF

pondelok

7:45

Na úmysel kňaza

kB

streda

7:45

Na úmysel kňaza

kM

utorok
štvrtok
nedeľa

16:00
16:00
10:30

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
Gr. kat. liturgia a duch. služba na oddeleniach
Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kF
kF

ŠTVRTOK - 22.9.
Féria

6:30

12:00
18:00

PIATOK - 23.9.
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Spomienka

SOBOTA – 24.9.
Preblahoslavenej
Panny Márie v sobotu
Večer: z nasl. nedele
NEDEĽA - 25.9.
DVADSIATA ŠIESTA
NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

CSŠ
NEMOCNICA

d

12:00

STREDA – 21.9.
Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu,
Sviatok

STAKČÍN

kňaz

6:30

6:30

d

39

18. september 2 0 2 2
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

kB

BUĎME SYNMI SVETLA

d

Koľkokrát sme už počuli dnešné podobenstvo? Vysokému úradníkovi sa príde na jeho
podvody, manká, spreneveru, nepoctivosť a zlodejstvo, takže ani inak nemohol skončiť.
Pán mu povedal: Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. Zrazu
sa mu zrútil svet, a ani niet divu. Aké má vyhliadky do budúcnosti? Zhodnotil to: Čo
budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa
hanbím. Nevzdáva to však a povie si: Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu,
keď ma zbavia správcovstva. Ešte tej noci si zavolá dlžníkov svojho pána a spisuje s
nimi nižšie dlžobné úpisy, čím im odpúšťa časť pohľadávok voči pánovi, a tak má istotu,
že keď bude celkom na dne, bude sa mať na koho obrátiť, lebo títo ľudia mu budú
vďační. Až potiaľto na príbehu nie je nič mimoriadne. A my by sme čakali, že Kristus
nepoctivého správcu odsúdi, ale on to nerobí, ale sa stane pravý opak – pochváli ho, že si
múdro a prezieravo počínal. Možno sa v tejto chvíli búrime: Je to vôbec možné, aby
Ježiš, ktorý učil pravde, svedomitosti a spravodlivosti, takto jednal, a aby chválil zlodeja
a podvodníka? Dajme však pozor! On nechváli jeho nekalé obchody a podvody, ale
chváli jeho prezieravosť a chytrosť, lebo myslel na budúcnosť. Podobenstvo je aktuálne
aj pre nás, veď všetci celý život stojíme pred súdom Boha a pri konečnom účtovaní
možno ani my nedopadneme lepšie ako nespravodlivý správca, lebo aj u nás sa nájde
veľa sprenevery. Správca, syn sveta, uvedomil si, že na krku má „vyhadzov“ z práce,
súd, hanbu… Aj my si máme uvedomiť, že pred Božím súdom vyjdú najavo všetky naše
machinácie v živote. Správca uvažoval, čo urobí, a tak by malo uvažovať aj naše
svedomie. Čo urobím? Veď Boh vidí môj hriech a volá ma na zodpovednosť. Muž z
podobenstva ešte v noci okamžite konal a neodkladal na druhý deň. A čo my? Ktorej z
týchto kategórií venujeme najviac svojho času a úsilia? Za akých synov by nás Ježiš
prehlásil? Za synov svetla alebo sveta? Uvedomme si, že kresťanstvo je návod, ktorý
nám dáva sám Boh k šťastnému životu, ale my musíme vynaložiť aspoň toľko úsilia,
koľko ho vynakladáme k získaniu pozemského pohodlia a majetku.
www.trojica.sk

KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
Požehnanie obnoveného kostola: Kamienka 10:30 /d/

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

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. PÚŤ DO MEDŽUGORIA: V pondelok 19.9. bude po večernej sv. omši informačné
stretnutie prihlásených pútnikov do Medžugoria v kostole.
4. SV. OMŠA PRE DETI: Vo štvrtok 22.9. pozývame deti na prvú detskú sv. omšu o
18:00. Rovnako pozývame deti, ktoré vedia spievať alebo hrať na nejaký hudobný nástroj,
do detského zboru. Nácvik piesní pred sv. omšou je o 17:00 v kostole.
5. STRETNUTIE PROPRIJÍMAJÚCICH DETÍ A ICH RODIČOV bude vo štvrtok
22.9. po večernej sv. omši v kostole.
6. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
7. SV. OMŠA PRE MLADÝCH: V piatok 23.9. pozývame o 18:00 na prvú mládežnícku
sv. omšu. Taktiež mladých, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj alebo spievajú, pozývame
zapojiť sa do mládežníckeho zboru. Nácvik zboru je každý piatok o 17:00 v hudobnej
miestnosti v CCVČ.
8. STRETNUTIE BIRMOVANCOV bude v piatok 23.9. po večernej sv. omši v kostole.
Účasť birmovancov je nutná.
9. JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI sú budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden
deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. Za tohtoročnú úrodu v mene celej
farnosti poďakujeme spoločne počas jedného z kántrových dní, konkrétne v piatok pri všetkých
sv. omšiach. K požehnaniu si môžete doniesť niečo z vašej úrody v košíku. Vyprosujeme
požehnanie pre všetkých pracujúcich v tejto oblasti a ďakujeme za ich prácu.
10. ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN: Budúcu nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na
Rádio Lumen. Za všetky vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
11. POĎAKOVANIE: Chceme sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave a priebehu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny
Márie v kaplnke na cintoríne. Pán Boh zaplať.
12. SPOLOK SV. VOJTECHA: členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť podielové
knihy a ďalšie veci určené pre členov. Členský príspevok na rok 2023 je 8 €.
13. ALBUM FOTOGRAFIÍ ZO STAVBY KOSTOLA si stále môžete zakúpiť po sv.
omšiach alebo v čase úradných hodín v kancelárii. Odporúčaný príspevok je 10 €.
14. PASTORAČNÝ ROČNÍK: Chceme srdečne privítať bohoslovca Samuela Sitkaniča,
ktorý nasledujúci školský rok prežije v našej farnosti na pastoračnom ročníku.
15. NOVÉ ORNÁTY - POĎAKOVANIE: Srdečne ďakujeme za nové ornáty v chráme
Duchovnej rodine sestier (3 ornáty) a Bratstvu Božského Srdca Ježišovho (4 ornáty).
16. KURZ PREDMANĚLSKEJ PRÍPRAVY sa v našej farnosti uskutoční 23. - 24. 9.
Termíny kurzov predmanželských náuk na rok 2023 zverejním počas mesiaca október
17. OZNAM CCVČ: Budúci týždni sa uskutočnia prvé stretnutia detí a mladých zapísaných
do krúžkov CCVČ. Rozpis nájdete na nástenke a na www.ccvc.sk
18. VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER: Stretnutie účastníkov jesenného výletu do
Vysokých Tatier bude v utorok 20.9. po večernej sv. omši pri poľnom oltári. Účastníci nech
so sebou prinesú zálohu 15 €. Ak by sa našli ešte nejakí záujemcovia, je ešte zopár miest
voľných. Prihlásiť sa môžete do pondelka 19.9. v kancelárii.
STAKČÍN: štvrtok o 18:00 /17:30 spoveď/, nedeľa o 9:00. Na budúcu nedeľu je zbierka na
Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
MILODARY:
SNINA: z krstu E. Kravianskej 50 €, bohuznáma 30 €, bohuznáma 100 €, z krstu 25 €, zo sobáša Čopíka a
Tokárovej 50 €.
Milodary cez farský účet: 11.9. - 20 €; 12.9. - 10 €; 14.9. - 30 €; 15.9. - 80 €
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
V roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej syn,
cisár Konštantín Veľký, dal na tom mieste v roku 335 postaviť veľkolepý chrám.
Sv. Helena do tohto chrámu uložila polovicu nájdeného kríža a druhú polovicu poslala
svojmu synovi do Carihradu. Cisár si však ponechal iba časť a druhú časť poslal do
Ríma, kde ju dal uložiť do novopostaveného chrámu Svätého Kríža. Na pamiatku týchto
udalostí sa v Cirkvi začal sláviť sviatok Nájdenia Sv. Kríža (2. mája). Časť Sv. Kríža,
ktorá bola v jeruzalemskom chráme, tam ostala až do roku 614. V tom roku kráľ Perzie
Chosroes II. spustošil Mezopotámiu, časť Sýrie a Palestínu. Kresťanov povraždili alebo
zobrali do zajatia. Mnohé poklady Cirkvi pobrali so sebou, medzi nimi aj Svätý Kríž.
Perzský kráľ dúfal, že mu zaň kresťania vyplatia veľké výkupné, keďže vedel, že drevo
kríža majú vo veľkej úcte. Vtedajší rímsky cisár Heraklius (610-641) poslal k Peržanom
vyslancov s prosbou o mier. Tí ich však vysmiali a ani nepustili k sebe. Vtedy cisár,
povzbudený carihradským patriarchom Sergiom vypovedal vojnu. Rozišiel sa so svojou
nezákonitou manželkou, obliekol sa do kajúceho rúcha a postavil sa na čelo
oduševneného vojska. Hoci ich bolo oproti pohanom málo, predsa dobyli Arménsko a
mesto Gazall, v ktorom mal Chosroes svoj palác. Zrúcal chrám boha Slnka i kráľov
palác. Daroval slobodu tisíckam zajatých Peržanov. Postupoval za utekajúcimi
pohanskými vojakmi. Porazený Chosroes stále unikal, vláčil so sebou starého
jeruzalemského patriarchu Zachariáša aj so Svätým Krížom. Napokon sa utiahol do
opevneného mesta Seleucia pri rieke Tigris. Tam ustanovil za svojho nástupcu
Medarsesa, syna svojej otrokyne. Keď sa to dopočul jeho prvorodený syn Sisroes,
vzbúril sa proti tomu, uväznil svojho otca a dal ho zavraždiť. Kráľom sa stal on a
požiadal rímskeho cisára Heraklia o mier. Vrátil Rimanom dobyté krajiny, kresťanov
pustil na slobodu a vrátil aj poklady so Svätým Krížom. Cisár Heraklius spolu s
patriarchom Zachariášom v roku 629 slávnostne vstúpili aj s celým sprievodom do
Jeruzalema. Kríž uložili na oltár do chrámu, kde býval predtým. Udialo sa to 14.
septembra 629. Tento deň sa potom začal sláviť ako sviatok Povýšenia Sv. Kríža.
Niekoľko rokov potom mohamedánski Saracéni zaujali Jeruzalem. Aby Svätý Kríž
znova nepadol do rúk nepriateľov Krista, preniesli ho do Carihradu. Z neho potom
udeľovali východní rímski cisári čiastočky do jednotlivých chrámov ako relikvie.
Sviatok Nájdenia Sv. Kríža sa v obnovenom liturgickom kalendári už nenachádza.
APOŠTOLSKÝ NUNCIUS NA SLOVENSKU
ZVERIL SVOJU SLUŽBU SEDEMBOLESTNEJ
Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli zveril svoju službu nuncia
Sedembolestnne Panne Márii. Urobil tak v závere slávnostnej svätej omše v Šaštíne, kde
vyrcholila rok po návšteve pápeža Františka na Slovensku Národná púť k patrónke
Slovenska. V mene svojom, Svätého Otca a všetkých pútnikov pridal i gesto - bozk piety
Sedembolestnej Panny Márie.
DÁTUM ČAS LEKTORI
22.9.2022 18:00 s. Rudolfa
23.9.2022 18:00 Zuzana Kohutová
7:30 PharmDr. Štefan Dunaj a Mgr. Jana Šepeľová

ŽALM
deti

25.9.2022 9:00 Daniel Müller a Ema Buriková
10:30 manželia Lojanoví

Mgr. Matúš Rosoľanka
Lucia Mariničová

Erika Fundáková
Katarína Telehová

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Roman Tomaškovič, býv. v Hrušovanoch a Marianna Dzidová, býv. v Snine, sobáš 8.10. o 16:00.

