LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
15.2. – 21.2.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
+ Andrej Dolgoš, Júlia a Ján
PONDELOK - 15.2.
+ Anna a Ján Bockoví
féria
ZBP Anna (75 r. ž.)
ZBP Mária Kirňáková, 60 r. ž.
UTOROK - 16.2.
+ Štefan Harmanský
féria
+ z rod. Mariničovej, Vozárovej
ZAČÍNA PÔSTNE OBDOBIE
+ Juraj Pavlis (10. výr.)
STREDA - 17.2.
Deň
POPOLCOVÁ STREprísneho ZBP Katarína
DA
pôstu
Stakčín: + Anna Burzová, Michal Burza
ŠTVRTOK - 18.2.
féria

+ Anna, Andrej Holotoví
+ Štefan Kalňanský a rodičia
+ Peter Gancarčík, 1. výr.
ZBP Jana a rod.

PIATOK - 19.2.
féria

+ Mária, Jozef Balogoví
Stakčín: ZBP rod. Kimakovej

SOBOTA - 20.2.
féria
NEDEĽA - 21.2.
PRVÁ PÔSTNA

+ Anna Aľušíková

+ Jozef Čopík (nedož. 90 r. ž.)
+ Michal, Helena Loboví
ZBP Jozef a Mária Kováčoví, 40 r. spol. ž.
ZBP Mária 85 r. ž. a rod.

Za požehnanie zamestnancov CSŠ a ich rodín
V Snine v stredu
STAKČÍN
V Snine v piatok
KANCELÁRIA: počas zákazu vychádzania nás kontaktujte na:
tel. čísle 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk

MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma rod. 20 €, bohuznáma 50 €, z pohrebu D. Hovaňáka
100 €, zo sobáša Slivkových 50 €.
z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi: 185,45 €.
Milodary cez farský účet: 7.2. - 20 €, 20 €; 8.2. - 10 €, 10 €, 20 €, 20 €, 50 €, 55 €;
9.2. - 20 €, 50 €; 10.2. - 30 €; 11.2. - 20 €, 50 €, 100 €; 12.2. - 20 €, 30 €, 30 €, 50 €,
13.2. - 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. František Petruška, Mgr. Matej Futej
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6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

J E ŽI Š O VA M E S I Á Š S K A M O C
Zázračné uzdravenie malomocného, evanjelista Marek situuje na počiatok Ježišovho verejného
účinkovania, ktoré naplno odkrýva Ježišovu mesiášsku moc. Rozprávanie sa začína iniciatívou
samotného chorého, ktorý padá pred Ježišom na kolená. To bolo gesto, ktoré v židovskej
spoločnosti bolo chápané ako preukázanie úcty samotnému Bohu. Zároveň toto konanie chorého
poukazuje aj na jeho odvahu prameniacu z dôvery. Chorý sa približuje k Ježišovi, nie z dôvodu
trúfalej a na nikoho neberúcej ohľad neposlušnosti, ale z dôvodu nádeje a dôvery v moc Ježiša.
Uznanie autority Ježiša implikujú aj slová, ktorými chorý Ježiša oslovuje: „ak chceš, môžeš ma
očistiť“. Uzdravenie sa začína zvýraznením „zľutovania sa“ Ježiša. Ježiš vníma núdzu chorého
a nezostáva voči nej chladný a indiferentný. Ježiš uzdravuje slovom, keď odpovedá, „chcem,
buď čistý“, ale zároveň aj skutkom, keď sa dotýka človeka.
Tento Ježišov dotyk vyvolal mnohé otázky interpretátorov počnúc kresťanským starovekom.
Napríklad Origenes argumentuje, že Ježiš sa dotkol chorého, aby ukázal, že pre čistého všetko je
čisté. Pán sa dotkol chorého, hoci bolo zakázané sa dotýkať malomocného, aby nás povzbudil
k pokore a poučil, že nemáme nikým pohŕdať a nikoho odmietať. Táto Origenova interpretácia
veľmi dobre zodpovedá Ježišovmu zľutovaniu sa. Evanjelista následne zvýrazňuje, že človek bol
z choroby vyliečený okamžite, čím zvýrazňuje Ježišovu moc. Ježiš adresuje uzdravenému dve
výzvy – nemá nikomu hovoriť o tom, čo sa stalo a po druhé má vyplniť prikázania Mojžišovo
zákona a priniesť obetu. Podľa inštrukcie Ježiša sa uzdravený má ukázať kňazovi a priniesť
obetu, čo je naplnenie prikázaní z knihy Levitikus. Rozprávanie sa končí stručný komentárom,
že nekontrovateľné šírenie zvesti o Ježišovi mu bráni verejne vystupovať. V Evanjeliu podľa
Marka je od počiatku zvýraznené, že Ježišova činnosť sa musí vysporadúvať s rôznym druhom
prekážok a problémov, ktoré však nedokážu úplne zabrániť šíreniu evanjelia, čo je zvýraznené
faktom, že mnoho ľudí prichádza k Ježišovi.
www.zasvatenyzivot.sk

OZNAMY:
1. Milí bratia a sestry, kým platí zákaz vychádzania a sú zakázané verejné slávenia
bohoslužieb, my kňazi slúžime každý deň sv. omše súkromne. Sv. omše sú slúžené na
úmysly, ktoré ste nahlásili. Sv. omša, ktorá je naživo vysielaná, je slúžená na úmysel kňaza.
2. Milí bratia a sestry, srdečná vďaka všetkým, ktorí aj v uplynulom týždni obetovali svoj
milodar na potreby farnosti a farského kostola. Ďakujem, že aj v tomto období pamätáte na
farnosť a svojimi milodarmi pomáhate zvládnuť toto obdobie aj po finančnej stránke.
3. Milí veriaci, v Spravodaji si všimnete program živého vysielania sv. omší a ďalšieho
duchovného programu v nasledujúcom týždni. Vysielanie bude každý deň okrem soboty.
4. Pred začiatkom pôstneho obdobia pozývame všetkých veriacich k zmiernej poklone.
V pondelok a utorok po sv. omši o 18:00 bude adorácia a zmierna poklona – program bude
naživo vysielaný cez farský YouTube kanál.
5. V stredu začíname pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania
sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť /pričom možno prijať
trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa/.
6. Počas pôstneho obdobia povzbudzujeme všetkých veriacich aj k modlitbe Krížovej cesty.
V nasledujúcom týždni bude Krížová cesta naživo vysielaná v piatok o 17:30 a po nej sv.
omša. V nedeľu /21.2/ začne Krížová cesta o 9:45 a po nej o 10:30 bude sv. omša.
7. Drahí bratia a sestry pozývame vás zapojiť so do aktivity Pôstna krabička. Kto sa do tejto
aktivity chce zapojiť, môže si krabičku vyzdvihnúť v miestnosti pre matky s deťmi.
8. Zbierka charita – každoročne sa na prvú pôstnu nedeľu koná zbierka na charitu.
Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží pomáhať Arcidiecézna charita Košice
prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí
môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu. Pomôžte
podporou rozvíjať charitné dielo finančne vkladom na účet:
IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002. Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach
podpory nájdete na www.charita-ke.sk. Príspevky jarnej zbierky na charitu je možné posielať
cez celé pôstne obdobie. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom charity.
9. Deťom a mladým dávame do pozornosti ďalšiu video-katechézu. Sledovať ju môžete hneď
po skončení sv. omše, video bude neskôr o 13.30 zverejnené na YouTube a facebookovej
stránke farnosti. Tiež dávame deťom do pozornosti novú úlohu v Spravodaji.
8. Kňazský seminár: Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského
seminára v Košiciach a na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity. Prihlášky sa podávajú do
31.03.2021 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov
programu: katolícka teológia) a tiež poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami.
PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 15.2. – 21.2.2021

NOVÉ USMERNENIE, KTORÉ NÁM ZASLAL OTEC ARCIBISKUP
DŇA 11.2.2021.

Zdá sa, že návrat do normálu bude zdĺhavý. Spoločne hľadáme spôsoby pastoračnej
starostlivosti a možné formy katechézy.
Príprava na prvé sväté prijímanie
1. V závislosti od uvoľňovania obmedzení v regióne, kde sa nachádza konkrétna farnosť, po
tom, ako sa obnoví vyučovanie prezenčnou formou, je vhodné spojiť farskú katechézu –
prípravu na prvé sväté prijímanie s hodinami náboženskej výchovy. Vedomostný obsah
prípravy je potrebné prispôsobiť aktuálnej situácii tak, aby si deti osvojili základné modlitby
kresťana katolíka (Otče náš, Zdravas, Verím v Boha, Sláva Otcu a tiež Pätoro cirkevných
prikázaní, Šesť hlavných právd, Sedem sviatostí a Desatoro Božích prikázaní) a podstatnú
náuku o sviatosti zmierenia a Eucharistii.
2. Uprednostniť individuálne stretnutia: kňaz, rodič a dieťa.
3. Podľa možností využiť aj formu domácej katechézy, prípravu pod vedením rodiča.
Inšpirácie ku katechéze nájdete na www.katechezy.sk.
4. Termín slávnosti prvého svätého prijímania môže byť aj mimo veľkonočného obdobia, keď
sa umožní verejné slávenie Eucharistie. Presný dátum konzultovať s rodičmi.
5. Po umožnení verejných bohoslužieb prednostne viesť deti a ich rodičov k účasti na
Eucharistii.
Príprava na sviatosť birmovania
1. Akonáhle prestane zákaz zhromažďovania sa, začať sa stretávať v menších skupinách.
2. Obsah prípravy upraviť na to najnutnejšie (poznať svoju vieru, žiť svoju vieru, sláviť svoju
vieru.
3. Uskutočnenie plánovaného termínu birmovky bude závisieť od aktuálnej situácie.
4. Udeľovanie sviatosti birmovania – počet prítomných môže byť limitovaný.
Život vo farnosti
1. Je potrebné maximálne dodržiavať epidemiologické nariadenia platné v danom regióne.
2. Kostoly môžu byť otvorené pre súkromnú modlitbu.
3. Dostupnosť kňaza, telefón, mail – zverejniť na web stránke, bulletin, výveska.
4. V kostole sú dovolené krsty, sobáše, pohreby.
5. Veriacemu má byť udelená sviatosť zmierenia alebo pomazania chorých pri zachovaní
opatrení a ostražitosti, ak o to žiada.
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19.2./piatok/
20.2. /sobota/
21.2. /nedeľa/

18:00 sv. omša
17:30 krížová cesta
18:00 sv. omša
nevysiela sa
9:45 Krížová cesta
10:30 sv. omša

Ahoj kamaráti. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa zapojili do predošlej „hodinárskej“
súťaže. V tomto týždni sme si pre vás
pripravili osemsmerovku, ktorú keď
vylúštite, tak sa dozviete, čo o sebe
v evanjeliu hovorí Pán Ježiš. Odpovede
posielajte do 26. 2. 2021 na mailovú
adresu nasedetisnina@gmail.com.
Tešíme sa na vaše riešenia.
KRÍŽ, KALICH, PALICA, DOM, MOBIL,
KORUNA,OBÁLKA, MYŠ, HVIEZDA,
SOVA, KNIHA, HROZNO, LOPTA,
RYBA, KOSTOL, AUTO, BOH, KĽÚČE,
PES, STROM, IHLA, KVET

