Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan
– farár: ThLic. Allan Tomáš
Dekan
– farár:
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7. a p r í l 2 0 1 9
5. P Ô S T N A N E D E Ľ A

22. ročník

„ANI JA ŤA NEODSUDZUJEM. CHOĎ A UŽ NEHREŠ“ (Jn 8, 11)

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Nechcel by si vedieť, čo sa stalo s touto ženou po jej nezabudnuteľnom stretnutí
s Ježišom? Ján to nehovorí. Vlastne takmer o žiadnych ľuďoch z evanjelia, ktorých Ježiš
uzdravil alebo im odpustil, nevieme nič viac. Boli to však reálni ľudia, ktorí
pravdepodobne žili ešte dlhé roky po stretnutí s Ježišom. Skúsme si teda teraz
predstaviť, čo sa asi mohlo stať s touto ženou.
To, že ju Ježiš odmietol odsúdiť, ju muselo hlboko zasiahnuť. Tento skutok
milosrdenstva jej zachránil život, a to nielen telesne, ale zrejme aj duchovne. Možno
bola za to Ježišovi taká vďačná, že sa stala jednou z jeho nasledovníčok. Možno sa
vrátila zmieriť so svojím manželom, ak bola vydatá. Jediné, čo si len ťažko dokážeme
predstaviť, je, že by sa vrátila naspäť k svojmu starému spôsobu života. Hoci aj to je
možné...
Čo sa však bežne deje po stretnutí s Božím milosrdenstvom? Naša vďačnosť za to,
čo pre nás Ježiš urobil, nás vedie k jeho vernejšiemu nasledovaniu. Obmäkčuje nám
srdce a pomáha nám byť milosrdnejšími k druhým a prijímať milosť, ktorá nás posilňuje
v boji proti pokušeniam.
Chceš zažiť takéto stretnutie? Tak sa oň usiluj! Slová, ktoré Ježiš povedal tejto žene,
sa v podstate zhodujú so slovami, ktoré vyslovuje kňaz pri spovedi: „Rozhrešujem ťa
od tvojich hriechov.“ Ak máš pocit, že ťa druhí odsudzujú alebo že sa dokonca
odsudzuješ ty sám, uvedom si, že Ježiš ťa neodsudzuje. On ti odpúšťa. On ťa
zachraňuje.
Počas nasledujúcich dvoch týždňov využi príležitosť ísť vo svojej farnosti na svätú
spoveď. Dovoľ Ježišovmu milosrdenstvu oslobodiť ťa. A potom mu zostávajúce dni
pred Veľkou nocou ďakuj, že ťa tak veľmi miluje. Dovoľ, aby ťa tvoja vďačnosť
podnietila k ešte vernejšiemu nasledovaniu tvojho Spasiteľa – i k tomu, aby si bol taký
milosrdný voči ľuďom okolo seba, aký je on k tebe.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
8. 4.

Č: Dan 13, 1-9.15-17.19
-30.33-62
Ev: Jn 8, 1-11
Albert

UT
9. 4.

Č: Nm 21, 4-9
Ev: Jn 8, 21-30
Milena

ST
10. 4.

Č: Dan 3, 14-20.9192.95
Ev: Jn 8, 31-42
Igor

ŠT
11. 4.

Č: Gn 17, 3-9
Ev: Jn 8, 51-59
Július

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
17.00
18.00
6.30
7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
10.00

PI
12. 4.

Č: Jer 20, 10-13
Ev: Jn 10, 31-42
Estera

SO
13. 4.

Č:Ez 37, 21-28
Ev:Jn 11, 45-56
Aleš

NE
14. 4.

Kvetná nedeľa
Č1: Iz 50, 4-7
Č2: Flp 2, 6-11
Ev: Lk 22,14-23, 56
Justína

DÁTUM
11.4.2019
12.4.2019
14.4.2019

ČAS
17.00
17.30
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

16.00
17.30
17.30
18.00
7.30
8.00
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.00
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária, Ján a Jozef Miškoví, Ul. Nad Cirochou
+ Jozef Bocko; + Ján Zápotoka,
Mikuláš a Anna Kušníroví
CSŠ
+ Michal Pčola; + Anna a Štefan Čopíkoví
ZBP rod. Pandulovej, detí a vnúčat
+ Kamila, Oľga a Vojto Chmeloví;
+ Štefan Ješko
Večeradlo
+ Jozef Aľušík, + z rod. Miškovej;
+ Martin Gerboc a syn Ján
+ Ján, Alžbeta a Jozef Chvostaľoví
+ Jozef, Katarína a Michal Miškoví;
+ Anna a Michal Nemčíkoví a deti
CSŠ
Stakčín
+ Mária Holotová; + z rod. Pavlikovej a Burikovej
+ Katarína a Jozef Cenkner; + Ján a rodičia
+ František Gajdoš; + Margita Paprčková, 1.výr.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Miroslav, Mária a Jaroslav Marcinekoví;
+ Jozef Karaščák
+ Jozef Onderčin; + Štefan Cimbák
+ Anna a Juraj Banduričoví;
+ Štefan Aľušík, ul. Šafárikova
Nemocnica (15.30 – krížová cesta)
Stakčín
Krížová cesta
+ Štefan Miško; + Mária Kornuciková
sv. ruženec
+ Štefan Kalňanský; + Štefan Hodničák
+ Kveta Mariničová, 1.výr.,
Katarína a Ján Mariničoví
+ Juraj Miško a manž. Mária; + Michal Dudič
ZBP Andreja; za uzdravenie, oslobodenie
a ochranu pre bohuznámu a rodinu
ZBP Matúša a Lýdie, 1 r.sp.ž.;
ZBP Michala, 60 r.ž. a rod.;
+ Danuška Kurťaková, nedož. 65 r.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Rastislav, 50 r.ž.; ZBP Jozefa, 50 r.ž.
Krížová cesta
+ Anna Holodňaková; + Pavlína Dunajová

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
Krížová cesta – Mgr. Gabriela Zápotoková
Sv. omša – s. Rudolfa
Krížová cesta – rodiny ZZM - MUDr. Silvia Homzová
Sv. omša – II.AG CSŠ - Mgr. A. Koveň
manželia Pľutoví
manželia Kurťákoví
manželia Harakaľoví
Krížová cesta – mladí - p. kaplán Martin Rečlo

ŽALM
deti
Štefánia Ondicová
Mgr. Eduard Chrin
Anton Vass
Eduard Ferenc

MILODARY
na kostol: z krstu M. Pľutu 20 €, bohuzn. 100 €, bohuzn. 50 €, z pohrebu Š. Jankaja 100 €;
na veľkonočnú výzdobu: BBSJ 100 €.

OZNAMY

1. Dnes popoludní o 14:00 pobožnosť na prvú nedeľu, po nej krížová
cesta a pôstna kázeň, výmena ružencových tajomstiev a stretnutie členiek
duchovnej rodiny.
2. Po sv. omši vás pozývame na veľkonočný jarmok na chodbe
pri kancelárii, ktorý pripravili členky duchovnej rodiny a taktiež cirkevná
materská škôlka. Výťažok bude použitý na zveľaďovanie CMŠ.
3. Nácvik Spojeného mládež. zboru bude v stredu 10.4. o 19:00 (chlapi);
vo štvrtok 11.4. o 18:30 a v piatok o 19:00 (spoločný).
4. Štvrtok 11.4. o 17:30 sv. omša s katechézou pre deti, zvlášť
prvoprijímajúce.
5. Od piatku 12.4. do nedele 14.4. budú v našej farnosti na návšteve otcovia Lazaristi
zo Združenia Zázračnej Medaily a podomovej návštevy Panny Márie. Pozývame vás
zúčastniť sa programu, ktorý pripravili na jednotlivé dni, všimnite si ho v Spravodaji.
6. V piatok 12.4. 17:30 krížová cesta, po nej večerná sv. omša s katechézou pre mladých.
Po sv. omši adorácia a stretnutie s mladými.
7. Upozorňujeme na úpravu ranných sv. omši počas duchovnej obnovy v piatok 12.4.
6:30 sv. omša nebude, až o 10:00, ktorou začne duchovná obnova a v sobotu 13.4. ranná
sv. omša nebude o 6:30 ale o 8:00.
8. V sobotu 13.4. o 16:30 v CCVČ sa uskutoční duchovná obnova pre mimoriadnych
rozdávateľov Eucharistie.
9. V sobotu 13.4. po večernej sv. omši o 19:00 pán dekan prosí členov farskej rady –
chlapov kurátorov, aby prišli na krátke pracovno - organizačné stretnutie na faru.
10. Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa, ktorou vstupujeme do slávenia Veľkého týždňa.
Pred sv. omšou zhromaždime sa pri hlavnom kríži pred kostolom, aby sme slávnostným
vstupom začali sláviť liturgiu Kvetnej nedele. Pri sv. omšiach budú požehnané ratolesti.
Zároveň je to nedeľa mladých, ktorí sa o 14:00 pomodlia krížovú cestu.
11. Na budúcu nedeľu 14.2. pri sv. omšiach koná sa pravidelná zbierka na kostol a potreby
farnosti. Úprimná vďaka za vaše milodary.
12. Budúcou Kvetnou nedeľou popoludní začína v našej farnosti veľkonočná sv. spoveď
za účasti viacerých kňazov, ktorá pokračuje v pondelok i v utorok.
13. Prosíme, aby ste v kancelárii FÚ nahlásili mená chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať
veľkonočnú sv. spoveď (netýka sa to prvopiatkových). Navštívime ich v pondelok 15.4.
dopoludnia.
14. Chlapov, ktorí chcú v noci na Veľký piatok až do obradov Bielej soboty strážiť Boží
hrob, prosíme, aby sa hlásili u p. Vlada Čopa.
15. V starej i novej časti kostola sú umiestnené pokladničky, do ktorých môžete prispieť
na veľkonočnú výzdobu.
16. Mladých pozývame zúčastniť sa Arcidiecézneho stretnutia mládeže, ktoré bude 27.4.
v Sabinove. Informácie a nahlasovanie u p. kaplána Martina R. a u s. Blandíny.
17. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Snine pozýva rodičov a budúcich prváčikov
na slávnostný zápis do 1.ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí,
ktorý bude v utorok 9.apríla 2019 od 15:30 v priestoroch školy. Máme pre Vás pripravené
zaujímavé aktivity, predstavenie činnosti našich žiakov a na záver prekvapenie. Rodičia
budú môcť nahliadnuť do školských učební a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom
programe školy. Zapisovanie budúcich prvákov prebieha celý mesiac apríl. K zápisu je
potrebný rodný list dieťaťa.
18. Pútnikov nahlásených na púť do Ríma 6.-10.5.
Veľkonočná svätá spoveď
prosíme, aby prišli doplatiť zvyšok sumy 355 €
v našej farnosti
(v cene je poistné a autobus z KE do Budapešti
Nedeľa
14.4. 14:00 – 17:30
na letisko).
15.4. 15:00 – 17:30
19. Kancelária v úradných hodinách (v stredu Pondelok
p. dekan).
Utorok
16.4. 15:00 – 17:30

Sviatosť manželstva chcú prijať
Tomáš Rajňak, býv. v Dlhom nad Cir. a Mgr. Anna Harmaňošová, býv. v Snine, sobáš 27.4. o 15:00
Mimo farnosti:
Ing. Michal Cuprik, býv. v Snine a Ing. Elena Hudáková, býv. v Soli, sobáš 27.4. v Soli
Robert Pokšaj, býv. v Snine a Katarína Gaľová, býv. v Humennom, sobáš 27.4. v Humennom – Sídl. III.
Lukáš Brajovský, býv. v Stakčíne a Mgr. Paulína Lapčáková, býv. vo Vranove n/T., sobáš 27.4.

