LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
15.3. – 21.3.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
+ z rod. Dzidovej a Chvostaľovej
PONDELOK - 15.3.
+ Anna, Ján Bockoví
féria
+ Jozef Ferko a rod.
Mikuláš, Zuzana a deti
UTOROK - 16.3.
féria
+ Jozef, Mária Naščákoví
ZBP Eduard (25 r. ž.) a rod.
ZBP Marek (45 r. ž.) a rod.
STREDA - 17.3.
féria
ZBP Pavol (40 r. ž.), Andrea, Stanislav
ZBP Emília (60 r. ž.)
+ z rod. Chrinovej, Ľuľovej, Miľovčíkovej
ŠTVRTOK - 18.3.
+ Jozef Kovaľ (nedož. 82 r. ž.)
Večer: z nasl. slávnosti
Stakčín: ZBP rod. Lovičovej a Džuberovej
PIATOK - 19.3.
ZBP Dušan (60 r. ž.)
Sv. Jozef, ženích Panny
ZBP Jozef a rod.
Márie, slávnosť
SOBOTA - 20.3.
féria

NEDEĽA - 21.3.
PIATA PÔSTNA
STAKČÍN

+ Jozef, Martin
+ Jozef, Anna Pavlíkoví
Stakčín: + Michal, Mária, Ladislav
+ Gabriel Kuchár (nedož. 90 r.)
ZBP Peter (50 r. ž.) a rod.
ZBP Jozef Gerboc (60 r. ž.)
V Snine vo štvrtok

V Snine v sobotu
KANCELÁRIA: počas zákazu vychádzania nás kontaktujte na:
tel. čísle 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk

MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma rodina 40 €, bohuznáma rodina 70 €, bohuznáma rodina
20 €, bohuznámy 50 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 100 €, z pohrebu V. Lacka 50 €.
Milodary z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi a z poštovej schránky: 344,49 €.
Milodary cez farský účet: 5.3. - 30 €; 6.3. - 10 €, 20 €; 7.3. - 30 €, 20 €; 8.3. - 20 €, 20 €,
50 €, 100 €; 9.3. - 30 €, 5 €, 30 €, 20 €, 20 €, 20 €; 10.3. - 50 €, 20 €, 50 €, 10 €, 15 €,
30 €; 11.3. - 20 €, 30 €, 100 €, 50 €; 12.3. - 20 €, 15 €, 30 €, 100 €, 55 €.
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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4. PÔSTNA NEDEĽA

24. ročník

Evanjelista Ján začína svoj rozhovor s Nikodémom v noci, keď ho prominentný
učiteľ Izraela potajomky vyhľadá so svojimi otázkami (Jn 3, 1-2). Na 4. pôstnu
nedeľu sa číta záver tohto rozhovoru, presnejšie Ježišov monológ na jeho
konci. V ňom najprv Ježiš predpovedá svoju obetu na kríži v odkaze na
Mojžišov príbeh vyzdvihnutia medeného hada, ktoré zachránilo vyvolený
národ na púšti (Nm 21, 4-9). Znamenie ohnivého hada bolo znamením Božieho
milosrdenstva, pretože ohnivé hady boli výsledkom hriechu vyvoleného ľudu.
Podobne aj vyzdvihnutie Ježiša Krista je znamením Božieho milosrdenstva
a lásky k človeku. Ježiš sa v tomto obraze predstavuje ako Syn človeka, čím
odkazuje na knihu proroka Daniela, kde je opísaný ako ten, ktorý dostáva
všetku vládu a moc, a ktorého kráľovstvo je večné (Dan 7, 13-14).
Vyzdvihnutie – teda ukrižovanie – Syna človeka je v tomto kontexte veľmi
dramatickým a paradoxným obrazom. Ten, ktorý visí na kríži je Pantokrator –
Vševládca. Ukazuje sa tu dráma ľudského hriechu i nekonečná Božia láska.
Človek zoči – voči tejto láske prechádza súdom. Uveriť v túto Božiu lásku
znamená vyjsť na svetlo. A to je aj cesta znovuzrodenia, ktorej na začiatku
rozhovoru Nikodém nerozumel (Jn 3, 4). Neskôr ho v Jánovom evanjeliu
stretávame v stále väčšom svetle, keď sa zastane Ježiša vo veľrade
(Jn 7, 50-52), i keď sa k nemu prizná pri ukrižovaní (Jn 19,39). V obidvoch
prípadoch ho evanjelista cielene identifikuje ako toho, ktorý predtým prišiel
k Ježišovi v noci.
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 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 mobilnom 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
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.
4. Slávime Rok sv. Jozefa a v nasledujúcom týždni, v piatok 19.3., samotnú slávnosť
sv. Jozefa. Počas týchto dní sa modlíme deviatnik pred slávnosťou sv. Jozefa
a spoločne uvažujeme o sv. Jozefovi v rámci príhovorov pri sv. omšiach.
5. 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.
6. 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 v túto nedeľu 14.3.2021 o 18:00 hod. na takéto online
stretnutie a v prípade záujmu aj k diskusii. Na tému „O manželstve a rodine so sv.
Jozefom“ sa nám prihovorí kaplán František. Prihlásiť sa môžete najskôr 15 minút pred
začiatkom cez zoom link: https://zoom.us/j/94622950833
7. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC APRÍL – drahí bratia a sestry, v uplynulom
týždni ste telefonicky hlásili úmysly sv. omší na mesiac apríl. Zopár termínov je ešte
voľných a preto, ak ešte niekto chce nahlásiť úmysel na mesiac apríl, môže tak urobiť
v ďalších dňoch. Úmysel sv. omše je možné nahlásiť iba telefonicky, na mobilné
tel. číslo /0918 601 051/ od pondelka do piatka v čase 9:00 – 10:00 a 17:00 – 18:00.
Pripomínam, že úmysly na sv. omše teraz prijímame iba na mesiac apríl. Ďalšie
mesiace budeme riešiť postupne aj na základe obmedzení, ktoré budú platiť.
Ďakujem všetkým za pochopenie.
8. Od 16.3. povzbudzujeme k súkromnej modlitbe deviatnika za počatý život pred
slávnosťou Zvestovania Pána. Deviatnik bude k dispozícii aj v adoračnej miestnosti.
Oznamujeme vopred, že 25.3. na slávnosť Zvestovania Pána, bude požehnanie pre
mamičky v požehnanom stave. Tento deň je Dňom počatého dieťaťa. Nosením bielej
stužky pomáhame šíriť úctu ku každému počatému ľudskému životu. Pred slávnosťou
Zvestovania Pána budú v adoračnej miestnosti k dispozícii biele stužky a ďalšie
materiály ku dňu počatého života.
9. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na
pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské
komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na
5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú
v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili
darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 15.3. – 21.3.2021
17:30 bolestný ruženec
15.3. /pondelok/
18:00 sv. omša
16.3. /utorok/
18:00 sv. omša

18.3. /štvrtok/

18:00 sv. omša
adorácia
18:00 sv. omša

19.3. /piatok/
Sv. Jozef, slávnosť
20.3. /sobota/

17:30 krížová cesta
18:00 sv. omša
nevysiela sa

21.3. /nedeľa/

9:45 krížová cesta
10:30 sv. omša

17.3. /streda/

OZNAM RIADITEĽA CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLY
ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁKOV ZŠ
Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Snine oznamuje rodičom, že zapísať dieťa do 1.ročníka
základnej školy je možné buď osobne v pracovných dňoch od 7:00 – 14:00 hod. alebo
elektronicky. Pri elektronickom podaní navštívte stránku školy www.csssnina.sk , stiahnite si
tlačivo Protokol o zápise, vyplňte ho a pošlite mailom na skola@css-snina.sk. Následne Vám
telefonicky potvrdíme prijatie protokolu. Zápis prvákov potrvá do 30.4.2020. Všetky
informácie ohľadom zápisu, odkladu školskej dochádzky, ako aj prípravy budúcich prváčikov
na školu nájdete na web stránke školy alebo na tel. č.: 0911 798 700.
PRIJÍMAČKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIUM
Cirkevné gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine ponúka pre žiakov 5. ročníka základnej
školy štúdium na 8-ročnom gymnáziu. Vyučovací proces je zameraný pre intelektovo
nadaných žiakov so zameraním na rozširujúce štúdium cudzích jazykov a konverzácie
v anglickom jazyku. Pre každého žiaka je pripravená bohatá ponuka mimoškolskej projektovej
a výskumnej činnosti v oblasti prírodovedných predmetov v moderne vybavených laboratóriách
školy. O vystavenie prihlášky na osemročné gymnázium je potrebné požiadať ústne alebo
písomne svoju základnú školu, ktorá ju po podpise rodiča odošle na cirkevné gymnázium.
Bližšie informácie o kritériách prijímacieho konania sú na stránke školy www.csssnina.sk.

MODLITBA K SV. JOZEFOVI

Svätý Jozef, panenský Ježišov pestún, najčistejší ženích Panny Márie, každý deň pros za nás
samého Ježiša, Božieho Syna, aby sme posilnení Jeho milosťou, v živote viedli víťazný boj a po
smrti prijali od Neho víťaznú korunu.
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu.
S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť,
ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš
Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás,
láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.
Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa
Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva ohrozenia života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev
pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej
trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život,
nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

