Priamy prenos sv. omší z farnosti
Svätého Kríža v Snine
Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan
– farár: ThLic. Allan Tomáš
Dekan
– farár:
Kapláni: Mgr. Martin Murajda, Mgr. František Petruška
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26. a p r í l 2 0 2 0
3. V E Ľ K O N O Č N A N E D E Ľ A

23. ročník

"POČÚ VAJ TE M OJ E SLO VÁ " (Sk 2, 14)

29.04.2020

17:00 Sv. omša (s katechézou pre deti)

01.05.2020

15:00 Korunka Božieho milosrdenstva – adorácia
17:00 Sv. omša (s katechézou pre mladých)

02.05.2020

08:00 Fatimská sobota a sv. omša

03.05.2020

09:00 Nedeľná sv. omša

„Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
Ježiš im znova povedal: „Pokoj Vám!
Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“
(Jn 20, 20-21)

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Počul si už niekedy slovo kerygma? Je to grécke slovo a znamená „ohlasovanie“.
Cirkev ho používa na opísanie podstaty posolstva, ktoré po Ježišovom zmŕtvychvstaní
Peter spolu s apoštolmi verejne hlásal. Dnešné prvé čítanie z Petrovej turíčnej kázne je
jasným príkladom kerygmy Cirkvi, čiže ohlasovania kľúčových udalostí, ktoré tvoria
jadro našej viery:
Kým bol Ježiš na zemi, konal „mocné skutky, divy a znamenia“ (Sk 2, 22).
Evanjeliá sú plné príbehov o tom, ako Ježiš uzdravoval ľudí, ako ich kriesil z mŕtvych,
ako utišoval búrku, ako vyháňal zlých duchov. Všetkými týmito zázrakmi Ježiš
dokazoval, že nie je iba obyčajným človekom.
Ježiš bol „vydaný podľa presného Božieho zámeru a predvídania“ (Sk 2, 23). Jeho
smrť nebola iba paródiou na spravodlivý súdny proces, ani zhodou náhod. Bola
súčasťou Božieho plánu. Ježiš išiel na smrť dobrovoľne, ako nevinná obeť hriechu,
pôsobiaceho vo svete. A urobil to zámerne – preto, aby nás od neho oslobodil.
„Boh ho vzkriesil“ (Sk 2, 24). Ježiš vstal z mŕtvych. Rozlámal okovy smrti a zjavil
prisľúbené vzkriesenie – svoje, a všetkých, čo prichádzajú k nemu.
Po vystúpení do neba na nás Ježiš „vylial prisľúbeného Ducha Svätého“ (Sk 2, 33).
Vďaka Duchu Svätému môže každý z nás aktívne prežívať Boží život a lásku, zakúsiť
odpustenie hriechov, nechať sa naplniť nádejou na večný život a prijímať silu žiť novým
životom už tu a teraz.
Kerygma nie je iba súborom právd, ktorým máme veriť. Kerygma je príbehom nášho
vykúpenia. Je sériou prísľubov, ktoré už začíname prežívať: fyzické a duchovné
uzdravenie, odpustenie, večný život, Duch Svätý.
Toto je tvoje dedičstvo. Ježiš zomrel, aby ti toto všetko zaistil. Až tak ťa miluje
a váži si ťa.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
27. 4.

Č: Sk 6, 8-15
Ev: Jn 6, 22-29
Jaroslav

UT
28. 4.

Č: Sk 7, 51-8,1a
Ev: Jn 6, 30-35
Jarmila

ST
29. 4.

Sv. Katarína Sienská,
panna a uč. Cirkvi,
patrónka Európy
Č: 1 Jn 1, 5-2, 2
Ev: Mt 11, 25-30
Lea

ŠT
30. 4.

Č: Sk 8, 26-36.38-40
Ev: Jn 6, 44-51
Anastázia

PI
1. 5.

Sv. Jozef, robotník
Č: Sk 9, 1-20
Ev: Jn 6, 52-59

SO
2. 5.

Sv. Atanás, biskup a uč.
Cirkvi
Č: Sk 9, 31-42
Ev: Jn 6, 60-69
Žigmund

NE
3. 5.

4.veľkonočná nedeľa
Č1: Sk 2, 14a.36-41
Č2: 1 Pt 2, 20b-25
Ev: Jn 10, 1-10
Galina

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

+ Ján Škriniar
+ Mária Pacolová
+ Marta Andrejčíková;
+ Michal Hanc a Milan Cap
+ Jozef Čopík, Katarína Simkuletová
+ Miroslav Koban a rodičia
+ Mária, Tomáš Gerbocoví, synovia a dcéra;
+ Ján Bocko, 6.výr. a manž. Anna
+ Jozef, Anna Dunajoví, syn Jozef,
nevesta Cecília
+ Jaroslav Lempeľ
+ Ing. Michal Hríb, Jozef Ondík;
+ Margita Mariničová, 2.výr. a z rod.
+ Štefan Zuščák; + Ján Holota
+ Peter Gancarčík
ZBP Valéria, 35 r.ž. a rod.;
za uzdravenie, oslobodenie a ochranu
bohuzn. rodiny
BBSJ
+ Antónia Felšöciová
+ Anna, Pavol Hudákoví, svokrovci
Anna, Štefan Ondicoví, Gabriela
RB, NSPM
+ Jozef Sarudy;
+ Mária Krumpalová r. Pavlíková
+ Pavol, Katarína Čopíkoví;
+ Vladimír a Jozef Pačuta a rodičia
+ Ján Jankovský; + Alžbeta Jankajová
ZBP Ireny, 70 r.ž.
ZBP Filip, 30 r.ž.
+ Anna Čopíková, 4. výr., manžel a z rod.;
+ Štefan a Mária Vološinoví

MILODARY NA KOSTOL:
MAREC
Z pohrebu Jozefa Šarudyho 100 €, Rozálie Čopíkovej 50 €,
Z krstu Jakuba Hajtaša 30 €, Viliama Škrlíka 50 €
APRÍL
Z pohrebu Márie Avukovej 50 €, Anny Bockovej 60 €, Anny Pavlíkovej 30 €

1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do odvolania.
Povzbudzujeme vás sledovať priame prenosy prostredníctvom Rádia Lumen
a TV Lux. Živé vysielanie sv. omší z našej farnosti nájdete na našej stránke:
www.farasnina.sk/, prostredníctvom káblovej televízie SNINA (SKV1),
alebo na YouTube kanáli: Farnosť povýšenia svätého kríža v Snine.
2. Aj v tomto týždni dávame do pozornosti priame prenosy v stredu, piatok,
sobotu a v nedeľu prostredníctvom internetu a SKV1.
3. Kostol je prístupný k individuálnej modlitbe. Zachovajte odstup a nosenie
rúška.
3. Úmysly, ktoré ste na jednotlivé dni obetovali, my kňazi slúžime súkromne.
Zostávame duchovne spojení.
4. Kancelária s možnosťou vybavenia osobne denne od 9:00 - 10:00 alebo
prostredníctvom e-mailu.
5. Tí, ktorí chcete podporiť našu farnosť, réžiu kostola, môžete tak urobiť
zaslaním
finančného
príspevku
na
farský
účet:
SK84 0900 0000 0000 8690 9812.
6. Detský letný tábor eRko v tomto roku z dôvodu Covid-19 sa neuskutoční.
7. Zápis detí do Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti v Snine
na školský rok 2020 -2021 bude prebiehať aj vzhľadom na súčasnú situáciu a
bezpečnostné opatrenia každý utorok a stredu od 8:00 do 10:00 v priestoroch
CMŠ do konca mája 2020. Prípadné informácie na tel. čísle 0908 715 701.
8. Dávame do pozornosti špeciálne vydanie nášho kultúrno-akademického
festivalu Bratislavské Hanusove dni ONLINE, ktoré sa uskutoční už tento
víkend 24. - 26. apríla 2020. Práve v čase krízy chceme priniesť
do verejného priestoru rozumný kresťanský hlas. Festivalové podujatia bude
možné sledovať cez web stránku: www.bhd.sk.

Projekt „Pošli tašku“

Arcidiecézna charita Košice sa pripojila k iniciatíve „Pošli tašku“ (bližšie si pozrite
na stránke www.poslitasku.sk ) a prostredníctvom zamestnancov denného stacionára
pre seniorov v našom meste chce pomáhať prioritne seniorom v našom meste, ale aj
rodinám v núdzi, ktorí pomoc veľmi potrebujú…Keďže vieme, že mesto Snina
ponúka seniorom pomoc ohľadom bežných nákupov, prichádzame s ponukou
pre seniorov a ľudí v núdzi, ktorí si nákup nedokážu zaplatiť.
Ak poznáte niekoho, alebo sami ste v núdzi a potrebujete takúto pomoc, môžete
zavolať na č.t. 0915 904 674 alebo 0903 982 907 a cez p. Máriu Čopovú, vedúcu
denného stacionára sa Vám pokúsime pomôcť alebo poradiť.
Keďže naše možnosti a zásoby sú obmedzené, zároveň sa obraciame na Vás,
dobrí ľudia v našom meste, ktorí by ste chceli a mohli pomôcť, ale neviete komu,
môžete nakúpiť tašku s trvanlivými potravinami a doniesť ju každý pondelok
a utorok od 8.00 do 11.00 h do denného stacionára pre seniorov (budova Opus
Dei) pri kostole Povýšenia sv. Kríža v Snine, kde ju od Vás so zachovaním
všetkých hygienických opatrení prevezmeme a posunieme ju tomu, kto to potrebuje.
Nakúpiť môžete trvanlivé potraviny (olej, trvanlivé mlieko, cukor, múku, soľ, kečup
alebo paradajkový pretlak, polievky, vegetu, korenie, kávu, čaj… ) alebo drogériu
(mydlo, čistiace prostriedky, prášok, šampón na vlasy, toaletný papier, hygienické
vreckovky... )
Bohatý nie je ten, kto veľa má, ale ten, kto sa vie podeliť…
Boh je Duch, ale môže použiť Tvoje ruky, nohy, uši, oči aj ústa, aby cez Teba prejavil
svoju lásku a starosť o iných…

