LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
8.3. – 14.3.2021
deň

čas

PONDELOK - 8.3.
féria
UTOROK - 9.3.
féria
STREDA - 10.3.
féria
ŠTVRTOK - 11.3.
féria
PIATOK - 12.3.
féria
SOBOTA - 13.3.
féria

NEDEĽA - 14.3.
ŠTVRTÁ PÔSTNA
NEDEĽA
LAETARE /
RADOSTI/

úmysel sv. omše
ZBP Ľubica Burdová (60 r. ž.)
+ Anna, Ján Bubanec
+ Ján Legemza (ul. Kalinčiakova)
+ Katarína, Jozef Pavliskoví
ZBP Jozef Mackanič (75 r. ž.)
+ Rozália, Štefan Maškulíkoví
+ Katarína Halamková (10. výr.)
Poďakovanie za dožitých 80 r. ž.
+ Jolana, Andrej a Andrej Savkoví
+ Zuzana, Štefan Savkoví
Za obrátenie detí a pokoj v rodine
+ Jozef Marinič a z rod.
+ Katarína, Juraj Labaničoví, Jozef, Anna Dunajoví
Poďakovanie za ZBP Jana (50 r. ž.) a syn Štefan (25 r.
ž.) Avukoví
Stakčín: ZBP Stanislava, Július, Dominika s rodinami
+ Jozef, Anna Mariničoví a starí rodičia
+ Anna Ferková a z rod. Ferkovej, Vozárovej, Pašekovej
+ Štefan, Mária Gáboroví
+ Štefan Gábrik (1. výr.) a manželka Anna

ZBP Mariana 50 r. ž. a rod.
ZBP - uzdravenie Jozef
Stakčín: + Ján Vohár, Bohdan Smilnický
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. 30 €, bohuznáma rod. 5 €, bohuznámy 10 €,
z krstu T. Tomáša 50 €, z pohrebu M. Maskalovej 50 €, z pohrebu J. Štúňa 80 €;
bohuznáma osoba: na charitu 100 €, na pôstnu polievku 100 €, na potreby kostola 100 €.
Z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi: 246,31 €.
Milodary cez farský účet: 28.2. - 10 €, 20 €, 20 €, 20 €; 1.3. - 10 €, 30 €; 2.3. - 10 €,
20, €, 25 €; 3.3. - 10 €, 50 €, 50 €; 4.3. - 37 €; 5.3. - 20 €, 20 €, 30 €, 30 €.
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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7. marec 2 0 2 1
3. PÔSTNA NEDEĽA

24. ročník

Blízkosť veľkonočných sviatkov, ktoré boli spojené s množstvom zvieracích obiet
a vrcholili jedením veľkonočného baránka, naznačujú, že v čítanej stati z Jánovho
evanjelia pôjde o otázku kultovej obety. Ježiš svojím radikálnym konaním narúša
liturgický systém kultu v jeruzalemskom chráme. Tak dobytok ako aj ovce
a holuby boli jeho nevyhnutnou súčasťou a slúžili davom pútnikov, aby si podľa
svojich možností mohli vybrať zodpovedajúcu obetu. Tú neskôr rukami kňazov
priniesli Bohu, ktorý mal v jeruzalemskom chráme vo svätyni miesto svojej
prítomnosti (1 Kr 8,29). Súčasťou celého procesu bolo okrem kupovania obetných
zvierat aj prispievanie do chrámovej pokladnice (porov. Mk 12,41-44; Lk 21,1-4).
Kvôli prevencii modlárstva, mohli byť vhodené len mince, ktoré nevyobrazovali
ľudí alebo zvieratá, ale len rastlinné motívy. Preto v portfóliu služieb mali svoje
miesto aj peňazomenci.
Ježiš svojim prorockým činom hovorí svojim oponentom, že prichádza zmena
kultu. Zvieracie obety už nie sú nutné, lebo ich nahradí jediná dokonalá Kristova
obeta. Nová liturgia sa začne Kristovým zmŕtvychvstaním. Potrebné je len jeho
telo, ktoré bude ako chrám ľuďmi zborené, ale za tri dni vzkriesené a oslávené.
Na okraji tohto prorockého znamenia uvádza evanjelista Ján ďalšie dve skupiny
ľudí. Na jednej strane sú to ľudia, ktorí sa hlásia k Ježišovi preto, že vidia
znamenia – jeho zázraky – ale Ježiš sa im nezdôverí a zo scény Jánovho evanjelia
miznú. Na druhej strane sú to učeníci, ktorí ostávajú s Ježišom až do konca a po
jeho zmŕtvychvstaní si na všetko spomenú a uveria Písmu i slovu, ktoré povedal
Ježiš. Prorocké znamenie vyčistenia chrámu má tak svoje naplnenie a pochopenie
až po veľkonočných udalostiach.
www.zasvatenyzivot.sk

PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 8.3. – 14.3.2021
8.3. /pondelok/
9.3. /utorok/

17:30 bolestný ruženec
18:00 sv. omša
18:00 sv. omša

10.3./streda/

18:00 sv. omša
adorácia

11.3. /štvrtok/

18:00 sv. omša

12.3./piatok/

17:30 krížová cesta
18:00 sv. omša

13.3. /sobota/

8:00 sv. omša

14.3. /nedeľa/

9:45 krížová cesta
10:30 sv. omša

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh.
Svätá Mária,
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,

zmiluj sa nad nami

LITÁNIE K SV. JOZEFOVI
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R: A za správcu všetkého svojho
majetku.
Modlime sa:
Všemohúci
Bože,
vo
svojej
prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa
za ženích preblahoslavenej Panny
Márie. S dôverou ho uctievame tu na
zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa,
aby bol naším mocným orodovníkom v
nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

oroduj za nás

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, vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým veriacim, ktorí aj 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.
4. Slávime Rok sv. Jozefa. Od stredy 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.
5. Podeľme sa! 2021 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. Číslo účtu –
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4001 6642.
6. Krížová cesta detí a krížová cesta mládeže. Srdečne pozývame deti a mládež k modlitbe krížovej
cesty. Keďže sa zatiaľ nemôžeme stretávať v chráme zvolíme iný spôsob - video-krížovú cestu. Deti by
mali krížovú cestu na 5. pôstnu nedeľu /21.3./ a mládež na Kvetnú nedeľu /28.3./. Ako to bude prebiehať?
Tí, ktorí majú záujem, nech sa nám prihlásia cez mail nasedetisnina@gmail.com do stredy 10.3. Prvým
štrnástim potom pošleme texty jednotlivých zastavení. Ak by sa prihlásili súrodenci dostanú text jedného
zastavenia a ten si môžu ľubovoľne medzi seba podeliť. Text, ktorý vám bude doručený, doma prečítate
a nahráte video. Toto video nám následne zašlete na už spomínanú mailovú adresu:
nasedetisnina@gmail.com. Už teraz sa tešíme na deti a mládež, ktorí sa takýmto spôsobom zapoja do
modlitby krížovej cesty.
7. 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.
8. Predmanželská príprava – keďže stále platí zákaz vychádzania a nie je možné sa zhromažďovať,
oznamujeme snúbencom, ktorí čakajú na náuky, aké bude riešenie. Sú dve možnosti – pokiaľ by sa do
Veľkej noci uvoľnili obmedzenia a mohli by sme sa stretávať hoci v menších skupinkách, predmanželská
príprava by bola individuálna tzn. s každým snúbeneckým párom zvlášť. V prípade, že do Veľkej noci sa
obmedzenia neuvoľnia, ihneď po Veľkej noci by sme začali náuky online formou cez aplikáciu zoom.
Prosíme snúbencov, aby pozorne sledovali farské oznamy v najbližších týždňoch.
9. Milí veriaci, zo spätnej väzby Národného týždňa manželstva vzišiel návrh na občasné online stretnutie
/kým platí zákaz vychádzania a stretávania sa/ na duchovnú tému s kňazom. Chceme Vás preto pozvať na
budúcu nedeľu 14.3.2021 o 18:00 hod. na takéto online stretnutie a v prípade záujmu aj k diskusii na danú
tému. Tému zverejníme na budúcu nedeľu pri sv. omši dopoludnia a taktiež uvedieme kňaza, ktorý sa vám
pri tomto stretnutí prihovorí. Prihlásiť sa môžete najskôr 15 minút pred začiatkom cez zoom link:
https://zoom.us/j/94622950833
10. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivity Jarné prázdniny so sv. Jozefom. Spolu sa zapojilo 44
účastníkov. Veríme, že to bol pre vás pekný a požehnaný čas.
11. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC APRÍL – drahí bratia a sestry, dlhší čas čakáme, že sa nám
uvoľnia obmedzenia, ktoré máme, ale žiaľ opak je pravdou. Stále platí zákaz vychádzania
a zhromažďovania sa. Keďže sa nám blíži už mesiac apríl, na ktorý zatiaľ nie sú nahlásené úmysly sv.
omší, chcem vám oznámiť, akým spôsobom bude možné nahlásiť úmysel sv. omše. V prvom rade chcem
zdôrazniť, že nie je možné sa zhromažďovať pred kanceláriou farského úradu. Úmysel sv. omše budete
môcť nahlásiť iba telefonicky /0918 601 051/ od pondelka do piatka v čase 9:00 – 10:00 a 17:00 – 18:00
až do konca marca. Pripomínam, že úmysly na sv. omše teraz budeme prijímať iba na mesiac apríl.
Ďalšie mesiace budeme riešiť postupne aj na základe obmedzení, ktoré budú platiť. Prosím
o trpezlivosť, pretože v aktuálnych obmedzeniach, mnoho vecí nemôže fungovať tak, ako sme
zvyknutí. Ďakujem všetkým za pochopenie.

Alebo:
Pane, nech nám pomôžu zásluhy
ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky.
A čo by sme sami nemohli dosiahnuť,
daj nám milostivo na jeho orodovanie.
Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

