Usmernenia k aktuálnej situácii
pre farnosť Sv. Kríža v Snine
1. Do kostola vstupujeme s rúškom. Pri vstupe si dezinfikujeme
ruky. V kostole dodržiavame 2 metrové odstupy (okrem členov
spoločnej domácnosti), pričom obsadzujeme len tie miesta, ktoré
sú v kostole vyznačené na sedenie a státie. „Pravidlo združeného
sedenia ľudí z jednej domácnosti“ aj v interiéri kostola
je povolené.

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

2. Prosíme, dodržiavajte usmernenia usporiadateľov.
3. Pri sv. omši vynechávame znak pokoja. Nahrádzame
ho vzájomným úklonom.
4. Sv. prijímanie prijímame na ruku. Dodržiavame 2 metrové
odstupy. Kňaz nám vloží Eucharistiu do ruky, a druhou rukou ju
vložíme do úst pred kňazom, alebo rozdávateľom.
5. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pred každou sv. omšou
a to v oboch miestnostiach pre matky s deťmi a v kancelárii.
Pri čakaní na sv. spoveď dodržiavame 2 metrové odstupy,
stojíme v chodbe a vonku.
6. Komu sa neujde miesto v kostole na vyznačených miestach,
prosíme, nech zostane vonku na námestí, kde je ozvučenie
s dodržaním odstupu 2 metre.
7. Milodary, čiže zvonček v nedele a sviatky budete môcť vhodiť
do košíka pri východe z kostola. Prosíme o Vašu podporu
a štedrosť.
8. Účasť na bohoslužbách nie je povinná, stále platí dišpenz
od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši.
9. V tomto týždni sv. omše sú každý deň o 6:30 a o 18:00. V nedeľu
o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a o 18:00. Ranné sv. omše odporúčame
seniorom.

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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23. ročník

„NECH SA VÁM SRDCE NEVZRUŠUJE“ (Jn 14, 1)
Nech sa vám srdce nevzrušuje? No to sa dá len ťažko predstaviť! Ježiš práve
predpovedal, že ho Judáš zradí a Peter zaprie. Svojim učeníkom práve povedal, že bude
s nimi „už iba chvíľku“ (Jn 13, 33). Schyľuje sa k niečomu naozaj veľkému. Učeníci
sú rozochvení a to je normálne! Každý by bol rozrušený a znepokojený.
Upokojte sa, hovorí Ježiš. Nebojte sa! Tak znie najčastejší príkaz v evanjeliách.
Väčšinou ho Ježiš vyslovuje vtedy, keď svojim učeníkom dovoľuje uvidieť odblesk
svojej slávy—napríklad pri premenení alebo keď kráča po vode. Teraz im to však Ježiš
hovorí preto, lebo od nich odchádza. Akoby im hovoril: Zvykli ste si so mnou takto
chodiť, keď však odídem, budem s vami inak, po novom. Nikdy vás neopustím, ani
keď ma nebudete vnímať tak, ako ste boli zvyknutí.
Ježiš chcel, aby jeho priatelia vedeli, že aj keď s nimi nebude fyzicky, v tele,
v skutočnosti ich nikdy nenechá samých. Bude s nimi skrze Ducha Svätého, ktorý
v nich prebýva. Bude s nimi prítomný v Eucharistii. Bude s nimi prítomný v bratoch
a sestrách vo viere. Učeníci sa len potrebujú naučiť, ako vnímať Ježiša odlišným
spôsobom.
Tak ako učeníci, aj my v živote prežívame zmeny—zmeny, ktoré môžu do nás
zasiať pochybnosť, či je Ježiš ešte stále s nami. Veci, na ktoré sme zvyknutí, sa môžu
narušiť. Najmladšie dieťa odíde z domu na univerzitu. Hlavný živiteľ rodiny stratí
prácu a hrozí nám sťahovanie do iného mesta. Ježiš nás však v týchto časoch nenechá
samých. Chce, aby sme ho videli v každej situácii.
Vezmime si teda k srdcu jeho slová: „Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha,
verte aj vo mňa“ (Jn 14, 1)
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

6.30
Č: Sk 14,5-18
Ev: Jn 14,21-26
Blažena

PO
11. 5.

UT
12. 5.

Č: Sk 14, 19-28
Ev: Jn 10, 22-30
Pankrác

ST
13. 5.

Č: Sk 15, 1-6
Ev: Jn 15, 1-8
Servác

ŠT
14. 5.

Sv. Matej, apoštol
Č: Sk 1, 15-17.20-26
Ev: Jn 15, 9-17
Bonifác

PI
15. 5.

Č: Sk 15, 22-31
Ev: Jn 15, 12-17
Žofia

SO
16. 5.

Sv. Ján Nepomucký,
kňaz a muč.
Č:Sk 16, 1-10
Ev: Jn 15, 18-21
Svetozár

NE
17. 5.

6.veľkonočná nedeľa
Č1: Sk 8, 5-8.14-17
Č2: 1 Pt 3, 15-18
Ev: Jn 14, 15-21
Gizela

DÁTUM
17.5.2020

ČAS
6.00
7.30
9.00
10.30

18.00
6.30
18.00
6.30

17.30
18.00
6.30

17.30
6.30

18.00
6.30
11.00
18.00
6.00
7.30
9.00
9.00
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Štefan, Mária, Ladislav Jankajoví
a Anna Janočková r. Jankajová
ZBP Františky a deti
+ Štefan Kalňanský, svokrovci a Jozef a Anna;
+ Stanislav Šimčišin, z rod. Fedičovej;
+ Mária Pacolová
+ z rod. Krupovej a Feckaničovej;
+ Jaroslav Lempeľ
+ Matej Bezeg; + Peter Gancarčík
+ Jozefína Miheliová; + Ján Baraník
+ z rod. Kukurucovej
+ Michal, Anna Gerboví
Stakčín
ZBP Rozálie
+ Ján a Mária Pčoloví a syn Radoslav;
+ Michal Marinič, rodičia a svokrovci, Ján Marinič;
+ Michal Miško, Jozef Miško
+ Ján Vencko; + Alojz Harvan
+ Mária Mišková;
+ Mária, Jozef Panduloví, Štefan Ješko
+ Dezider, rodičia a svokrovci;
+ Anna a Ján Bockoví
+ Štefan a Rozália Lojanoví, dcéra a zaťovia
+ z rod. Hafincovej, Hašuľovej a Dzurovej;
+ Štefan a Anna Dická
+ Jozef Miško, rodičia; + Jozef Iriček
+ Michal, z rod. Juhasovej a Vozárovej
Sviatosť birmovania
ZBP Jána, 70 r.ž.
Za farnosť
ZBP Jozef, 75 r.ž. a rod.
ZBP Jána a Veroniky, 60 r.sp. ž.;
ZBP Viera, 50 r.ž.
Stakčín
ZBP Štefana Andrejčíka, 70 r.ž. a rod.
+ Štefan a Anna Pčoloví, ul. Kollárova

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
manželia Čopoví st.
manželia Tongeľoví
manželia Harakaľoví
manželia Aľušíkoví

ŽALM
RNDr. Jozef Lojan
MUDr. Eduard Ferenc
Mgr. Magdaléna Legemzová
Eva Mária Karľová

MILODARY na kostol: z krstu Laury Balogovej 20 €
Sviatosť manželstva chcú prijať
Mikuláš Demčák, býv. v Z. Hámroch a Mgr. Jana Vovčíková, býv. v Snine, sobáš 30.5. o 14:00

OZNAMY
1. V tomto mariánskom mesiaci máj, nezabúdajme na májové pobožnosti
loretánskych litánií.
2. V tomto týždni sv. omše budú ráno o 6:30 a večer o 18:00, vo štvrtok o 17:30
za účasti detí a v piatok o 18:00 za účasti mladých a birmovancov.
3. Na budúcu sobotu (16.5.) o 11:00 sa v našej
farnosti uskutoční sviatosť birmovania.
Birmovancom oznamujeme, že vo štvrtok
a v piatok večer po sv. omši budú nácviky.
V piatok bude spovedanie od 15:30
do 17:30 pre birmovancov, birmovných
rodičov a rodičov. Miesta na sedenie
a státie v kostole sú vyhradené pre birmovancov, birmovných rodičov a rodičov.
Ostatní budú môcť zostať vonku na námestí pred kostolom so zachovaným
odstupom, kde budú miesta taktiež na sedenie a videoprenos. Sv. omšu bude
možné sledovať aj cez YouTube a SKV1.
4. Oznamujeme rodičom, že predpokladaný termín 1. svätého prijímania,
ak situácia pôjde dobrým smerom, bude 7.6.2020.
5. 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 konca mája 2020. Prípadné informácie tel. čísle 0908 715 701.
6. Projekt „Podaj tašku“ v našej farnosti pokračuje ďalej. Zakúpené trvanlivé
potraviny či drogériu môžete priniesť v pondelok a utorok od 8:00 do 11:00
do denného stacionára pre seniorov (budova Opus Dei) pri kostole Povýšenia
sv. Kríža v Snine. Ďakujeme.
7. Kancelária - v úradných hodinách (9:00 - 10:00), svoje záležitosti môžete
vybaviť aj emailom alebo telefonicky.
8. Tí, ktorí chcete podporiť našu farnosť, réžiu kostola, môžete tak urobiť zaslaním
finančného príspevku na farský účet: SK84 0900 0000 0000 8690 9812.

9 VECÍ, KTORÉ TI MAMA NIKDY NEPOVEDALA:
1. Plakala pre teba a nie raz.
2. Ten posledný kúsok koláča predsa len chcela.
3. Vždy si bol/a pre ňu na prvom mieste.
4. Často sa o teba bála a vždy bude.
5. Vie, že nie je dokonalá.
6. Pozerala sa na teba, keď si spal/a.
7. Vďaka tebe zistila, koľko má v sebe lásky.
8. Jej srdce krvácalo zakaždým, keď ťa videla plakať.
9. Išla by do toho bez váhania znova!

Všetko najlepšie, milé mamy, ku dňu matiek!

