LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 26.9. - 2.10.2022

deň

čas

PONDELOK – 26.9.
Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov, ľub. spomienka
UTOROK – 27.9.
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka
STREDA – 28.9.
Féria
ŠTVRTOK - 29.9.
Sv. Michala, Gabriela a
Rafaela, archanjelov
Sviatok
PIATOK - 30.9.
Sv. Hieronyma,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

kF

12:00
18:00

kM
d

12:00

+ páter Viliam Karľa a rodičia
+ Katarína, Juraj Kovaľoví
+ Štefan, Mária, Anna, Ladislav Jankajoví
(ul. Staničná)
+ Ján, Anna Lojkoví, Jozef, Anna Pavliskoví

18:00

+ Štefan, Anna, syn Marián, Štefan Dzido

kM

6:30

+ Anna, Andrej Smolkoví, Jarmila Čopíková

kF

12:00
18:00

d
d

12:00
18:00
6:30

+ Ján, Anna Gerbocoví, svokrovci
+ Štefan Karľa
+ Anna, Jozef Zoleroví, synovia Pavol a Jozef,
Helena, Imrich Lapšanskí
+ Michal Pľuta, Zuzana, Jozef Šamulkoví
+ Ján Obšatník (4. výr.), rodičia, svokrovci
+ Mária, Štefan, Vladimír Andrejčíkoví

12:00

+ Martina Schoblová, rodičia a Daniel

kF

18:00

+ Helena Horváthová (1. výr.)

kM

Ružencové bratstvo

kM

+ Lýdia Filakovská (20. výr.), Ján Šrenkel
+ Michal Treščák (25. výr.), Anna, Pavol, Katarína
Panocoví
ZBP Lucia

kF

6:30

6:30

18:00
7:30

NEDEĽA - 2.10.
DVADSIATA SIEDMA
NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

STAKČÍN

CSŠ

NEMOCNICA

kňaz

+ Mária Jankovská (25. výr.)

8:45

SOBOTA – 1.10.
Fatimská sobota
Večer: z nasl. nedele

úmysel sv. omše

6:30

kM
d

kM
d
kM
d

kM
kM

9:00

ZBP Valéria Halgašová (60 r. ž.), vnúčatá Natália,
Marek, Kristína

10:30

Za farnosť

kM

18:00

ZBP František Pčola (67 r. ž.) a rod.

kB

štvrtok

18:00

17:30 Spoveď/ + Mária, Mikuláš Voharoví

kF

sobota

8:00

Na úmysel kňaza

d

nedeľa

9:00

ZBP Alena (60 r. ž.), Ladislav (60 r. ž.)

kF

pondelok

7:45

Na úmysel kňaza

kM

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

10:30

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

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.
Odpust - Stakčín (gr. kat.) 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
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25. september 2 0 2 2
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

POTREBA POČÚVAŤ BOŽIE SLOVO
Podobne ako podobenstvo o márnotratnom synovi by si zaslúžilo skôr názov podobenstvo o
milosrdnom Otcovi, ktorý je skutočnou hlavnou postavou toho podobenstva, tak aj
podobenstvo, ktoré budeme počúvať túto nedeľu z Lukášovho evanjelia, by si namiesto
názvu „o boháčovi a Lazárovi“ zaslúžilo skôr názov podobenstvo „o piatich bratoch“, lebo o
tých v skutočnosti v podobenstve najviac ide, ich večný osud leží ich bratovi, ktorý sa ocitol
v pekle, najviac na srdci, a oni sú vyzvaní, aby sa pred zatratením uchránili pokáním,
prebudením sa z ľahostajného náboženského života, ktorý ich brata priviedol akosi nechtiac
do večného zatratenia. Ťažisko celého príbehu teda nie je v jeho začiatku, kde sa opisuje
nevšímavosť boháča voči Lazárovi, ale v jeho závere, kde sa zdôrazňuje jedna dôležitá
podmienka spásy: a tou je počúvanie Božieho slova. Je to podmienka, ktorá pre nás,
katolíkov, naučených počúvať moralistické kázne o konaní dobrých skutkov, modlitbe a
chodení do kostola, môže znieť čudne, ale je jasne obsiahnutá v Písme, ktoré nám zjavuje
podmienky spásy. Dnešný evanjeliový príbeh nám tak môže znieť príliš „luteránsky“, ale ak
si uvedomíme, že prvou podmienkou spásy je viera, a „viera je z hlásania a hlásanie skrze
Kristovo slovo“ (Rim 10,17), tak by sme mali začať uvažovať nad svojím vzťahom k
Božiemu slovu, ktoré je hlavným a dostatočným prameňom informácií potrebných k tomu,
aby sa človek obrátil a objavil skutočnú lásku k Bohu a blížnym. Je dosť možné, že boháč z
dnešného evanjelia patril k „hlboko veriacim“ ľuďom, navštevoval chrám, možno sa aj
modlil, ale bol nevšímavý k požiadavkám Božieho slova, nemal skutočnú vieru, a preto
zanedbal niektoré požiadavky Božieho zákona, konkrétne lásku k blížnym. Je to až
zarážajúce, za akú samozrejmosť považuje väčšina kresťanov skutočnosť, že nečítajú Písmo,
ani sa ním nijako nezaoberajú. Písmu venujú menšiu pozornosť ako televízii alebo novinkám
zo sveta, a predsa Písmo je slovom života, je to slovo života večného, a preto si zaslúži
tisíckrát väčšiu pozornosť ako čokoľvek iné, čomu venujeme svoj čas a pozornosť. Je
potrebné, aby sme vrátili Svätému Písmu jeho miesto tak v liturgii, ko aj v súkromnom
náboženskom živote formou zbožného čítania Svätého Písma osamote či v nejakej biblickej
skupine, prípadne aj prostredníctvom vzdelávacích zariadení a podobne.
www.horcicnezrnko.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. ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN: Milí bratia a sestry, dnes je pri všetkých sv. omšiach zbierka na
Rádio Lumen. Za všetky vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
4. POĎAKOVANIE: Chceme sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave a priebehu odpustovej slávnosti Povýšenia Svätého Kríža vo farskom chráme.
Pán Boh zaplať.
5. SV. OMŠA PRE DETI: Vo štvrtok 29.9. pozývame deti na detskú sv. omšu o 18:00. Nácvik piesní pred
sv. omšou je o 17:00 v kostole. Deťom pripomíname úlohu - nakresliť alebo napísať niečo o sv. Piovi X.
6. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
7. SV. OMŠA PRE MLADÝCH: V piatok 30.9. pozývame o 18:00 na mládežnícku sv. omšu. Nácvik
zboru je každý piatok o 17:00 v hudobnej miestnosti v CCVČ.
8. STRETNUTIA MLADÝCH: Po letných prázdninách obnovujeme aj stretká mladých každý piatok
po večernej sv. omši. Stretnutia sú určené pre mladých od 9. ročníka ZŠ a trvať budú cca do 21:00.
Srdečne pozývame všetkých mladých na stretko už najbližší piatok po večernej sv. omši v
mládežníckej miestnosti.
9. MESIAC OKTÓBER, MESIAC POSVÄTNÉHO RUŽENCA začína v sobotu 1.10. Všetkých
veriacich povzbudzujeme k modlitbe posv. ruženca či už v chráme ráno o 6:00, na poludnie o 11:30 a
večer o 17:30, ale aj doma vo svojich rodinách. Pred vstupom do ružencového mesiaca požehnáme
ružence. Požehnanie ružencov bude v piatok 30.9. v závere všetkých sv. omší. Pred rannými a
obedňajšími sv. omšami sa budú ruženec predmodlievať ženy, ktoré sa modlia počas celého roka a
pred večernými sv. omšami srdečne pozývame všetky spoločenstvá vo farnosti, deti, mladých, rodiny,
veriacich v rôznych službách, školstve atď., aby sa aktívne zapojili do modlitby ruženca pred večernou
sv. omšou. V sakristii je potrebné zapísať sa do rozpisu na jednotlivé dni mesiaca október. Dohodnite
sa piati z ktoréhokoľvek spoločenstva, školy, rodiny atď., a príďte sa zapísať do sakristie na konkrétny
deň mesiaca október.
10. FATIMSKÁ SOBOTA je v sobotu 1.10. Slávenie začína o 8:00, sv. omša bude 8:45. Srdečne
pozývame k sláveniu.
11. MINIŠTRANTSKÉ STRETKO: Pozývame miništrantov na stretnutie v sobotu 1.10. o 14:00 na fare.
Na stretko pozývame miništrantov, ale aj chlapcov, ktorí by sa chceli zapojiť do miništrantskej služby.
12. RODINNÉ SV. OMŠE: Milí bratia a sestry, počnúc budúcou nedeľou 2.10. bude sv. omša o 9:00
zameraná na rodiny s deťmi, aj cez príhovor kňaza aj cez spev rodinného zboru. Na tieto sv. omše v nedeľu
o 9:00 zvlášť pozývame rodiny s deťmi, všetkých, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie aj staršie deti.
Rodičov detí prosíme, aby vždy deti správne usmernili a učili deti správaniu sa v kostole, a všetkých
dospelých prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť, ak by sa stalo, že deti budú trochu vyrušovať. Do farského
spoločenstva patria aj deti, o ktorých Pán Ježiš povedal: „Nechajte maličkých prichádzať ku mne.“
13. 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 €.
14. PÚŤ RADOSTI: Pozývame mladých, ktorí majú chuť putovať a prežiť pekný víkend, na 88. Púť
radosti do Vysokej nad Uhom v dňoch 14.10-16.10.2022. Púť sa bude niesť v duchu „Slobodní
milovať“. Záujemcovia nech sa hlásia u sr. Chantal do 6.10.2022
15. OZNAMY CCVČ: - Pozývame všetky deti, ktoré už boli na 1. sv. prijímaní (4.-7. roč.) na
stretnutie SLNIEČKO vo štvrtok 29.9. do CCVČ o 16:30.
- deti, ktoré sa zúčastnili letného prímestského tábora v júli si môžu v CCVČ prevziať svoje práce z
hliny, ktoré robili v Zemplínskych Hámroch a tiež fotky. Na fotky nech si prinesú USB.
16. ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK - POĎAKOVANIE: Milí dobrodincovia, úprimne
ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky školských pomôcok v tomto roku aj napriek náročnej
situácii . Vďaka vašej štedrosti sme pomohli 56 rodinám, aby aj ich deti mohli "zjesť všetku múdrosť
sveta", ako bolo napísané na letáku charity. Nech vám dobrý Boh odmení svojim požehnaním každú
vašu obetu pre rodiny v núdzi.
STAKČÍN: štvrtok o 18:00 /17:30 spoveď/, sobota 8:00, nedeľa o 9:00. Dnes je zbierka na Rádio
Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Na budúcu nedeľu bude u bratov gréckokatolíkov odpustová
slávnosť, na ktorú srdečne pozývajú. Odpustová sv. liturgia začína o 10:30.
MILODARY: 200 € cez farský účet. Pán Boh zaplať.

VÍKENDOVÁ OÁZA PRE BEZDETNÉ PÁRY
Občianske združenie Plodar ponúka bezdetným párom možnosť zúčastniť sa programu
Víkendová oáza pre bezdetné páry. Ide o trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný
priestor na výmenu skúseností, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie,
tvorivý oddych. Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch
od 14. do 16. októbra 2022 a jej motto je: „Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš
kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.“ (Ž 32, 8). Základná zľavnená cena za
ubytovanie, stravu (plná penzia) a daň z ubytovania pre manželský pár na celý víkend piatok –
nedeľa je 136 €. Existuje možnosť uplatniť si aj rekreačný poukaz. V prípade záujmu treba
kontaktovať organizátorov na: vikend.manzelia@gmail.com
ODPUSTKY V MESIACI OKTÓBER
Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý:
1.
sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v
rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero
veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu
2.
Sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší Veľkňaz;
Veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom televízneho alebo
rozhlasového prenosu. V ostatných prípadoch sa udeľuje čiastočný odpustok.
NIEČO O MODLITBE RUŽENCA
Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie modlitby vo svete katolíckej Cirkvi. Pozostáva zo štyroch
častí, z ktorých každá má svoje pomenovanie podľa tajomstiev, ktoré nám sprostredkúva:
radostný ruženec (udalosti Ježišovho detstva), ruženec svetla (Ježišovo účinkovanie), bolestný
ruženec (Ježišovo umučenie) a slávnostný ruženec (Zmŕtvychvstanie). Každá z týchto častí má
päť desiatkov. Každý desiatok obsahuje modlitbu Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Ó,
Ježišu. Modlitbu Pána (Otče náš) nám dal Ježiš, Boží Syn. Modlitba Zdravas Mária sa modlí
desať krát za sebou (odtiaľ pomenovanie desiatok). Táto modlitba sa skladá z pozdravu, ktorým
anjel Gabriel oslovil Pannu Máriu pri zvestovaní, a zo slov sv. Alžbety, ktorou privítala Pannu
Máriu, keď prišla k nej na návštevu. Sláva Otcu je krátka chvála Najsvätejšej Trojice. Posledná
modlitba desiatku je Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Je to modlitba, ktorú dala Panna
Mária pri svojom zjavení trom fatimským pastierikom. Okrem toho každý desiatok má svoje
vlastné tajomstvo, nad ktorým počas recitovania Zdravas Mária rozjímame.

MILODARY:
SNINA: zo sobáša Čerňu a Andrejčíkovej 20 €, bohuznáma 50 €.
Milodary cez farský účet: 18.9. - 200 €; 19.9. - 70 €, 4 €, 10 €, 19 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
DÁTUM ČAS LEKTORI
29.9.2022 18:00 6. ZŠ/ Mgr. G. Zápotoková
30.9.2022 18:00 Zuzana Mariničová
7:30 manželia Pľutoví

ŽALM
deti

2.10.2022 9:00 manželia Gavronoví
10:30 Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová

Anna Mária Čopíková
Ing. Marianna Hancová

Daniela Dzurková

Zuzana Hudáková

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Roman Tomaškovič, býv. v Hrušovanoch a Marianna Dzidová, býv. v Snine, sobáš 8.10. o 16:00.
Mimo farnosti:
Štefan Gerboc, býv. v Snine a Kristína Burdová, býv. v Belej nad Cirochou.
Miloš Lojka, býv. v Snine a Veronika Bobeničová, býv. v Stakčínskej Roztoke.
Jaroslav Mackanič, býv. v Snine a Jana Kislíková, býv. v Snine.

