MODLITBA
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“
V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý
svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko
pod tvojou ochranou.
Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii
koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich
drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni
tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu
zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie
na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.
Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby
táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si
sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny
chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.
Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú
v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane
iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.
Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch,
ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť
a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako
zvíťaziť nad týmto vírusom.
Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo
a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby
prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.
Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na
zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu
vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.
Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej
spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto,
ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli
na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere,
vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.
Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros
nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto
hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným
tempom.
Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej
ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„PASTIER VOLÁ SVOJE OVCE PO MENE“ (Jn 10, 3)
Počas Nedele Dobrého pastiera sa nám v mysli často vybaví idylická scéna – vzorne
upravený pastier pokojne sedí s palicou v ruke uprostred šťavnatej zelenej pastviny,
obklopený poslušnými ovečkami. Nádhera, však?
Táto predstava má však jeden nedostatok: pastier a stádo bývajú často špinaví a určite
nie pokojní. Navyše Ježiš sa nazval „pastierom“ v inom kontexte: vtedy, keď napomínal
židovských vodcov, ktorí ho práve odmietli a vyhnali preč muža uzdraveného zo slepoty.
Ježiš im povedal, že pravý pastier dobre pozná svoje ovce a starostlivo ich vedie. A on ako
dobrý pastier zájde až tak ďaleko, že „položí svoj život za ovce“ (Jn 10, 11).
Ježišove slová môžeme chápať ako usmernenie pre jeho protivníkov; no môžeme sa
z nich poučiť aj my sami. Všetci sme totiž, do istej miery, pastiermi Božieho ľudu. Sme
povolaní starať sa o jeho ľud tým, že budeme kráčať v Ježišových stopách. Do nášho
„stáda“ môžu patriť naše deti, rodičia, žiaci v triede, v ktorej učíme náboženstvo. Môžeme
byť nevtieravými pastiermi, ktorí vo farnosti privítajú novú rodinu alebo poradia kolegovi.
V našom stáde môže byť ktokoľvek, my však nesmieme zabúdať, že ovce patria Ježišovi,
nie nám. Každá z nich mu je nadovšetko vzácna a chce, aby sme každej z nich
sprostredkovali jeho lásku a obetavosť.
Polož si otázku: „Do akej miery poznám svoje ovce? Viem, ako sa volajú moji
kolegovia alebo ľudia vo farnosti? Viem o problémoch, s ktorými zápasia moji blízki?“
Niekedy sme natoľko zaneprázdnení vlastnými záležitosťami, že si ani nevšimneme
zranenie, únavu alebo strach niekoho hneď vedľa nás. Ak sa však budeme riadiť Ježišovým
príkladom, dokážeme odložiť svoje starosti, „volať ovce po mene“ a načúvať ich potrebám.
Napokon ich možno privedieme na miesto pokoja. Aj takýmto jednoduchým spôsobom
môžeme byť pastiermi Božieho stáda.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
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LIT. KALENDÁR

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

+ Zuzana Savková, 3.výr.;

PO
4. 5.

UT
5. 5.

ST
6. 5.

Sv. Florián, muč. + Marcela Pošmourna a rodičia
Č: Sk 11, 1-18 + Mária Andrejcová, 10.výr.,
Ev: Jn 10, 1-18
Anna a Michal Aľušíkoví
Florian
Č: Sk 11, 19-26
Ev: Jn 10, 22-30
Lesana, Lesia

Č: Sk 12, 24-13, 5a
Ev: Jn 12, 44-50
Hermína

ŠT
7. 5.

Č: Sk 13, 13-25
Ev: Jn 13, 16-20
Monika

PI
8. 5.

Č: Sk 13, 26-33
Ev: Jn 14, 1-6
Ingrida

SO
9. 5.

Č:Sk 13, 44-52
Ev: Jn 14, 7-14
Roland

NE
10. 5.

5.veľkonočná nedeľa
Č1: Sk 6, 1-7
Č2: 1 Pt 2, 4-9
Ev: Jn 14, 1-12
Viktória

+ Mária Čopíková, 1.výr.
+ Helena Barnová
+ Vasiľ, Helena, Ján Poliak
+ Viera Dunajová, 1.výr.;
+ Štefan Jelo
+ Jozef Merga;
+ Michal Baran, 10.výr.
+ František Hanc;
+ Katarína Hodničaková a dcéra Hanka
+ Ján Hanc, 1.výr.;
+ Štefan Miško
+ Anna Gičová, ul. Pribinova;
+ Ján Ondík
+ Ján Obšatník a rodičia
+ Jozef a Karolína Kuchtoví
ZBP Emílie a celej rodiny;
ZBP Anna, 30 r.ž. a rod.
+ Ján Hodničák, rodičia, svokrovci
+ Katarína a Štefan Ihnatoví a ich rodičia
+ Anna Krupová;
+ Štefan a Anna Valceroví
+ Štefan Gič;
+ Anna Fanfarová
+ Michal a Mária Čopíkoví, dcéra Mária;
+ Mária Kirňáková
+ Mária Prokopová
ZBP Jozef, 60 r.ž ;
ZBP Monika, 45 r.ž. a rod.
ZBP Ján, 65 r.ž. a rod.;
ZBP Martina, 39 r.ž. a rod.
poďak. za 70 r.ž. Jána a ZBP rodiny;
ZBP Jozefa, 30 r.ž.; ZBP Matej, 40 r.ž.
ZBP Michala a Silvie a súrodencov s rodinami

MILODARY NA KOSTOL:
APRÍĽ
Z krstu Richarda Jenčíka 50 €.

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. V kancelárii sme Vám k dispozícií (úradné záležitosti, spoveď, rozhovor) denne od
9:00 - 10:00, alebo v inom dohodnutom čase. Úradné záležitosti môžete vybavovať
aj prostredníctvom e-mailu.
6. V tomto mariánskom mesiaci Máj, nezabúdajme na loretánske litánie a modlitbu
posvätného ruženca.
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. Pripomíname Vám už spomínaný projekt „podaj tašku“. Tí, 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. „Bohatý nie je
ten, kto veľa má, ale kto sa vie podeliť.“

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.

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,
už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje
svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec
doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené
s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.
Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili
krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne;
zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu
však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete,
dobré predlohy ako sa modliť.
Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete
prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj,
duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii
všetkým.
Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie,
našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať
túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa
prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.
V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka
evanjelistu.
Pokračovanie na druhej strane

