LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
1.3. – 7.3.2021
deň

čas

PONDELOK - 1.3.
féria
UTOROK - 2.3.
féria
STREDA - 3.3.
féria
ŠTVRTOK - 4.3.
féria
PIATOK - 5.3.
féria

+ Michal, Anna Frenoví
ZBP Milan, Mária (45 r. man. ž.)
+ Katarína, Pavol Panóc, Michal Treščák
+ Štefan, Mária Kuchtoví a z rod.
+ Mária Štofiková (1. výr.) a manžel Jozef
+ Helena, Bartolomej Barnoví

Stakčín: ZBP Lucia a deti
BBSJ
ZBP Vincent, Eva, Dávid, Tomáš
RB, NSPM
+ Anna Černá a z rod.

+ Zuzana, Štefan Ondicoví a z rod. Čopíkovej

NEDEĽA - 7.3.
TRETIA PÔSTNA

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

ZBP Matúš (20 r. ž.) a rod.
+ Štefan (20. výr.)
+ Helena Pekárová (6. výr.)
+ Marián Čus (1. výr.)
+ Jarmila Čopíková (nedož. 70 r. ž.)

Stakčín: + Mikuláš, Viera Uhrínoví

SOBOTA - 6.3.
féria

STAKČÍN

úmysel sv. omše

+ Lenka Terpáková
ZBP Jaroslav a rod.
ZBP Patrik (30 r. ž.) a rod.
+ Jozef (1. výr.) a Mária Šarudyoví
V Snine vo štvrtok

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: bohuznámy 30 €, p. Savková 20 €, z pohrebu K. Hancovej 50 €.
Z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi: 271,67 €.
Milodary cez farský účet: 20.2. - 30 €; 22.2. - 20 €, 38,20 €, 50 €, 100 €; 23.2. - 5 €;
24.2. - 10 €, 20 €; 25.2. - 10 €, 50 €; 26.2. - 30 €, 50 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
STAKČÍN - na kostol: z pohrebu K. Rosičovej 50 €.
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
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2. PÔSTNA NEDEĽA
„RABBI, DOBRE JE NÁM TU.“
...KTO VIE AKO JE OSTATNÝM...

ročník

Je to stará známa pravda, že sýty hladnému neverí. Myslí si, že keď je jemu dobre, tak musí
byť dobre všetkým. Vtedy sa ľahko stane, že zabudne na potreby tých druhých. Môže sa to
stať nie iba v oblasti tela, ale aj v oblasti ducha. Snáď môžeme povedať, že aj apoštoli na
vrchu premenenia mali blízko k tejto chybe: Rabbi, dobre je nám tu. Postavím tri stánky.
Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Pán Ježiš však vôbec neberie do úvahy túto
možnosť. Pripomína svojím apoštolom, že neprišli na vrch premenenia preto, aby tam zostali,
ale preto, aby sa posilnili, pretože pod vrchom ich čakajú blížni, ktorí potrebujú ich lásku, ich
službu a ich obetu. Ak chceš nájsť Boha – pripomína sv. Augustín – zanechaj vonkajší svet
a vstúp do seba samého. Avšak nezostávaj v sebe, ale prevýš seba. Zostávať v sebe samých –
to je veľké nebezpečenstvo… Žijeme v kultúre, ktorá je čoraz viac očarená rozličnými
orientálnymi meditáciami a stále viac sa pozerá s pohŕdaním na kresťanstvo a na jeho
modlitbu. Avšak práve tu je príležitosť uvedomiť si jeden podstatný rozdiel. Nie je totiž
meditácia ako meditácia. Existuje meditácia, osvietenie, ktoré nás vedie do nirvány, do
sladkej necitnosti voči sebe aj voči blížnemu, a existuje iná, ktorá nás vedie k citlivosti na
biedu druhých a ku službe tým druhým. To prvé nie je kresťanské, to druhé nás učil náš Pán
Ježiš Kristus. Ale iba tá druhá modlitba môže pomôcť svetu. Z toho vyplýva jedna veľmi
dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť: egoizmus, sebectvo sa dá skryť aj za modlitbu
a nábožnosť. Ale každá modlitba, ktorá nevedie ku blížnemu je vlastne egoistická.
A egoizmus sa dá žiť aj v skupine. Pane, dobre je nám tu… Naši nám stačia, čo nás po
cudzích. Pápež Pavol VI. nám pripomína dôležitú vec: Iba vtedy sme prijali evanjelium, ak
nás to ženie k tomu, aby sme ho odovzdávali ďalej. Ak sa niekto o to nesnaží, znamená to, že
sám ešte nevie, čo vlastní a či vôbec niečo vlastní? Buďme vďační nášmu Pánovi, že nám
dáva chvíle radosti a šťastia, v ktorých môžeme prežívať stretnutie s ním. Ale berme ich ako
prípravu na službu, na činnosť. Nestavajme stánky tu na zemi. Pán nás predišiel do večnosti,
aby nám pripravil príbytok. Spoľahnime sa. Ak budeme slúžiť, budeme mať kde bývať…
www.knazi.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. č. 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. Končí sa nám ďalší mesiac, keď sú zakázané verejné slávenia bohoslužieb.
Chceme sa srdečne poďakovať našim technikom za živé prenosy sv. omší
a ďalšieho duchovného programu a taktiež miestnej televízii SKV1 za spoluprácu
a ochotu zaradiť do svojho vysielania aj prenosy bohoslužieb z jednotlivých farnosti
v našom meste. Veľká vďaka v mene nás kňazov a všetkých veriacich.
3. Milí bratia a sestry, vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým veriacim, ktorí aj
v uplynulom týždni obetovali svoj milodar na potreby farnosti a farského kostola.
Nech vás všetkých Pán Boh štedro obdarí potrebnými milosťami. Pán Boh zaplať.
4. Milí veriaci, v Spravodaji si všimnete program živého vysielania sv. omší
a ďalšieho duchovného programu v nasledujúcom týždni. Vysielanie bude každý deň,
v tomto týždni aj v sobotu, keďže je prvá sobota v mesiaci. Program vysielania bude
uvedený aj v popise pod videom živého vysielania na YouTube.
5. Slávime Rok sv. Jozefa. Od 10.3. sa budeme spoločne modliť deviatnik pred
slávnosťou sv. Jozefa a spoločne uvažovať o sv. Jozefovi v rámci príhovorov pri sv.
omšiach v týždni.
6. Po sv. omši je možné sledovať ďalšiu video-katechézu pre deti a mladých.
Katechéza bude o 13.30 zverejnená aj na YouTube a vo facebookovej skupine
farnosti.
7. 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.
8. 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.
9. Aj v tomto roku môžete odo vzdať 2% z dane nášmu Cirkevnému centru voľného
času. Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité na organizáciu a
skvalitnenie rôznych aktivít detí, mládeže i celého farského spoločenstva. Vopred
úprimné Pán Boh zaplať! Tlačivá nájdete na stránke www.ccvc.sk alebo v kostole v
miestnosti pre matky s deťmi.
10. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na Dobrú novinu. V našom
kostole sme vyzbierali 108 €. Pán Boh zaplať.
11. Novou predstavenou komunity sestier Božského Vykupiteľa je sestra Rudolfa.
Sestričke k zverenému úradu a úlohe vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA
SV. KRÍŽA CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 1. 3. – 7. 3. 2021
1.3. /pondelok/

17:30 bolestný ruženec
18:00 sv. omša

2.3. /utorok/

18:00 sv. omša

3.3. /streda/

18:00 sv. omša

4.3. /štvrtok/
5.3. /piatok/
6.3. /sobota/
7.3. /nedeľa/

18:00 sv. omša, adorácia a modlitby za duchovné
povolania v prvý štvrtok mesiaca
17:30 krížová cesta
18:00 sv. omša, pobožnosť na prvý piatok mesiaca
08:00 fatimská sobota
08:45 sv. omša
09:45 krížová cesta
10:30 sv. omša

ÚPLNÉ ODPUSTKY POČAS ROKU SV. JOZEFA
Pripomíname možnosť získania úplných odpustkov počas
Roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Veriaci
môže získať úplné odpustky za určitých podmienok:
1. Meditácia nad modlitbou „Otče náš“ aspoň 30 min. alebo
účasť na duchovnej obnove v trvaní aspoň jedného dňa,
ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi
2. Vykonanie skutku telesného alebo duchovného
milosrdenstva
3. Modlitba posvätného ruženca v rodinách alebo medzi
snúbencami
4. Denné zverenie svojej činnosti pod ochranu sv. Jozefa,
tiež dovolávanie sa príhovoru sv. Jozefa (takže tí, ktorí
hľadajú prácu, mohli ju nájsť v dôstojnej podobe)
5. Modlitba litánií k sv. Jozefovi (v latinskom obrade) alebo
akatistu k sv. Jozefovi (vo východnom obrade) alebo
akákoľvek iná modlitba k sv. Jozefovi, za prenasledovanú
Cirkev a za úľavu všetkým kresťanom trpiacim rôznymi formami prenasledovania
6.Akákoľvek legitímne schválená modlitba alebo skutok zbožnosti na počesť sv.
Jozefa, napr.: „K tebe sa utiekame, svätý Jozef“, najmä 19. marca, 1. mája, na
sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantskej
tradície), 19. dňa v každom mesiaci či každú stredu (deň venovaný pamiatke svätca
podľa latinskej tradície
7. Chorí, starší ľudia, zomierajúci a všetci, ktorí z legitímnych dôvodov nemôžu
opustiť svoje domovy, môžu získať úplné odpustky, ak nie sú pripútaní k
akémukoľvek hriechu a majú v úmysle čo najskôr splniť obvyklé podmienky a
modliť sa úkon zbožnosti na počesť sv. Jozefa či obetovať Bohu bolesti a ťažkosti
svojich životov

