LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
22.2. – 28.2.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
ZBP Štefan, Anna (40 r. man. živ.) a rod.
PONDELOK - 22.2.
Katedry sv. Petra,
+ Ing. Štefan Kepič, 2. výr.
apoštola, sviatok
ZBP Lucia, 40 r. ž.
UTOROK - 23.2.
féria
STREDA - 24.2.
féria
ŠTVRTOK - 25.2.
féria
PIATOK - 26.2.
féria
SOBOTA - 27.2.
féria

+ MVDr. Milan Sliacký, rodičia a súrodenci
ZBP Jozef (60 r. ž.) s rod.
+ Ján Lazorik
+ Štefan Ogurčák, 1. výr.
+ Ján Gerboc, ul. Svätoplukova
+ Marta Karľová, Margita Nováková a z rod.
+ Juraj, Alžbeta a z rod.
+ František Timura
+ Juraj Roman, 1. výr.
+ Jozef Krupa, ul. Komenského
+ Mária Kornuciková
Stakčín: + Michal, Anna Nemčíkoví
ZBP Jaroslav Onderčin (50 r. ž.)
ZBP Pavol, František, Anna, Samuel, Laura s rodinami

+ Katarína Cimbáková, 1. výr.
+ Zuzana, Karol Ferkoví
ZBP bohuznámych manželov (40. výr. man. živ.)
NEDEĽA - 28.2.
DRUHÁ PÔSTNA
+ Mária Šupinská, 1. výr.
Stakčín: ZBP rod. Kimakovej
V Snine v piatok
STAKČÍN
V Snine v nedeľu
KANCELÁRIA: počas zákazu vychádzania nás kontaktujte na:
tel. čísle 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk

MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma rod. 10 €, bohuznáma rod. 100 €, bohuznáma 100 €,
bohuznáma 20 €, z pohrebu A. Kornucikovej 100 €, z pohrebu K. Haburaja 50 €, z
pohrebu M. Greckovej 50 €.
Z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi: 282,10 €.
Milodary cez farský účet: 13.2. - 50 €; 14.2. - 20 €, 20 €, 35 €; 15.2. - 10 €, 20 €, 30 €,
80 €, 100 €; 16.2. - 20 €, 20 €, 20 €, 30 €, 100 €, 100 €; 17.2. - 6 €, 10 €, 10 €, 20 €,
50 €, 50 €; 18.2. - 20 €, 50 €; 19.2. - 4 €, 10 €, 20 €, 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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1. PÔSTNA NEDEĽA

24. ročník

O B D O BI E 4 0 D Ň O V ÉH O P Ô S T U
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je 40-dňový pôst. Je formou pokánia nielen v
kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na
Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a
zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách
veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte v
evanjelium!“. Tento úkon zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom tento deň a
prísnym pôstom na Veľký piatok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy („zhrešil som,
ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“). Druhý je pôstom, ktorý spomína Pán Ježiš:
„No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“. Obrad sypania popola na hlavu v
prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre
veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do
chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom
začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu
sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10. a 11. storočí bol
už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach západnej Európy. Koncil v Benevente v roku
1091 ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo značením na
čelo. Tento obrad sa kedysi konal na Prvú pôstnu nedeľu – tou totiž aj skutočne 40-dňové
Pôstne obdobie začínalo. No neskôr sa ujalo tvrdenie, že nedele, ktoré nie sú dňami pôstu, sa do
40 dní pokánia nepočítajú. A zároveň sa k tomuto obdobiu pripojili aj prvé dva dni
Veľkonočného trojdnia. Jednoduchá matematika tak viedla k posunutiu začiatku Pôstneho
obdobia o 4 dni na Popolcovú stredu. Liturgická reforma zavŕšená II. vatikánskym koncilom
tieto anomálie odstránila - obnovila Veľkonočné trojdnie ako samostatné liturgické obdobie, ale
Popolcovú stredu ponechala. Preto dnes máme 44-dňové Pôstne obdobie. Pričom všetky nedele
sú jeho súčasťou, ale nie sú dňami pôstu. Rovnako ako nie sú dňami pôstu aj obe slávnosti,
ktoré v Pôstnom období slávime – Zvestovanie Pána a sv. Jozefa (ak sa nepresúvajú).
www.biskupstvo-nitra.sk

OZNAMY:
1. Milí bratia a sestry, kým platí zákaz vychádzania a sú zakázané verejné slávenia
bohoslužieb, my kňazi slúžime každý deň sv. omše aj súkromne. Sv. omše sú slúžené na
úmysly, ktoré ste nahlásili. Sv. omša, ktorá je naživo vysielaná, je slúžená na úmysel kňaza.
- adoračná miestnosť je počas dňa otvorená k súkromnej modlitbe
- kým platí zákaz vychádzania kontaktujte nás hlavne na tel. čísle 0918 601 051, alebo
mailom: snina1@abuke.sk
- Veriacemu je udelená sviatosť zmierenia alebo pomazania chorých pri zachovaní
potrebných opatrení, ak o to žiada.
2. Milí bratia a sestry, aj v dnešnú nedeľu sa chcem srdečne poďakovať všetkým
dobrodincom, ktorí v uplynulom týždni obetovali svoj milodar na potreby farnosti
a farského kostola. Nech vás všetkých Pán Boh štedro obdarí potrebnými milosťami. Pán
Boh zaplať.
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. Do
pozornosti dávame okrem sv. omší aj modlitbu bolestného ruženca v pondelok o 17:30,
adoráciu po sv. omši v stredu a Krížovú cestu v piatok o 17:30 a v nedeľu o 9:45.
4. 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.
5. Pätnásty ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021 nezastaví ani náročná
pandemická situácia na Slovensku. Táto iniciatíva podporovaná Konferenciou biskupov
Slovenska má v tejto zložitej a sociálne náročnej dobe na Slovensku ešte väčší význam.
Katolícke hnutie žien Slovenska aj na základe minuloročnej skúsenosti pozýva všetkých
dobrodincov a fanúšikov Pôstnej polievky k podpore tohto podujatia prostredníctvom
darcovského portálu www.podelmesa.org. Na tejto stránke nájdete konkrétne informácie.
6. 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.
7. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok, sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden
deň. Obsahom jarných kántrových dni je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia
a činorodá láska k blížnemu.
8. Ďalšiu video-katechézu pre deti a mladých bude možné sledovať v nedeľu hneď po
skončení sv. omše a od 13.30 aj na YouTube a vo facebookovej skupine farnosti. Deťom
pripomíname, že správne odpovede z osemsmerovky môžu posielať ešte do 26.2.2021.
9. Milí žiaci! Cirkevné centrum voľného času v Snine pre vás pripravilo aktivitu s názvom
Prázdniny so svätým Jozefom. Spočíva v duchovnom impulze (ktorý môže poslúžiť celej
rodine) a splnení dvoch úloh na každý deň, ktoré budú postupne každé ráno zverejnené.
Splnenie úlohy treba vždy zdokumentovať fotografiou, ktorú do konca dňa treba odoslať na
mailovú adresu nasedetisnina@gmail.com. Za daný deň teda odošlete 1 alebo 2 fotografie
v jednom maili (jedna splnená aktivita = 1 fotka). Podľa toho, koľko denných úloh sa vám
podarí splniť, toľko získate bodov (max 2 body denne). V maili uveďte svoje meno
a priezvisko, adresu a vek. Po skončení prázdnin aktivitu vyhodnotíme a odmeníme.
Prednostne je určená žiakom ZŠ, ale môžu sa zapojiť aj ostatní. Ak sa rozhodnete do
aktivity zapojiť, všetky potrebné informácie a denné úlohy nájdete na webe CCVČ:
www.ccvc.sk alebo na facebooku Cirkevné centrum voľného času Snina
https://www.facebook.com/groups/1719739891541080.

KATOLÍCKI BISKUPI
ZDRUŽENÍ V KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA
PRIPRAVILI SPOLOČNÉ POSOLSTVO PRE VERIACICH
K PÔSTNEMU OBDOBIU.
Drahí bratia a sestry,
obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii
sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak
popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec
fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli
príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína
Svätý Otec František: "Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením
vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu
k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o
dušu." (Príhovor diplomatickému zboru, 8.2.2021)
Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte však ani v
duchovnom úsilí. Veľký Pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania
milostí. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného a
duchovného milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a nenechajte sa premôcť
hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v
našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným.
Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte
Božie Slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na
telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu. Starší a tí, ktorí
bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu
neodkladajú pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo almužnu ako prostriedky
pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie dôsledkov pandémie, i všetkých
obmedzení, v spojení s utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam novú hodnotu.
Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske, a priblížte sa ku
Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení Veľkonočných
sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov.
S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi.
            
PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 22.2. – 28.2.2021

22.2. /pondelok/

17:30 bolestný ruženec
18:00 sv. omša

23.2. /utorok/

18:00 sv. omša

24.2. /streda/

18:00 sv. omša
adorácia

25.2. /štvrtok/

18:00 sv. omša

26.2. /piatok/

17:30 krížová cesta
18:00 sv. omša

27.2. /sobota/

nevysiela sa

28.2. /nedeľa/

9:45 krížová cesta
10:30 sv. omša

