LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
22.3. – 28.3.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
+ Zdeno Hajduk (10 výr.) a rodičia Michal, Margita
PONDELOK - 22.3.
+ Ján, Eva, Gizela, Ján
féria
ZBP Jozef, Mária Ferkoví a Ján, Mária Hreškoví
+ Ján Lazorik
UTOROK - 23.3.
ZBP Gabriela (30 r. ž.) a rod.
féria
+ Katarína Jankajová
+ Mária, Štefan, Vladimír Andrejčík
STREDA - 24.3.
+ Rozália Čopíková
Večer: z nasl. slávnosti
+ Mária, Michal Hudák (ul. Komenského)
+ Juraj Lempeľ (nedož. 79 r.)
ŠTVRTOK - 25.3.
ZBP Jozef Savka (50 r. ž.) a rod. a ZBP Pavlína (75
ZVESTOVANIA PÁNA
r. ž.) a rod.
SLÁVNOSŤ
Stakčín: ZBP rod. Pitlaničová
+ Jozef, Mária, Anna (3. výr.) Štefan Čopíkoví
PIATOK - 26.3.
+ Mária Kornuciková
féria
Stakčín: + Jozef, Jozefína, Jozef Tančákoví
+ Ladislav Galanda a z rod. Dlužaninovej
SOBOTA - 27.3.
+ Juraj , Mária Kopcoví
féria
+ Oľga
ZBP Štefan (60 r. ž.)
NEDEĽA - 28.3.
ZBP Lukáš (30 r. ž.) a rod.
KVETNÁ
+ Miroslav, Pavol, Gracián, Florián
V Snine vo štvrtok
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: Ružencové bratstvo 100 €, bohuznáma 40 €, z krstu M. Lukáča 50 €,
z pohrebu K. Karľovej 100 €.
Milodary z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi a z poštovej schránky: 333,35 €.
Milodary cez farský účet: 14.3. - 20 €, 30 €, 10 €; 15.3. - 100 €, 20 €, 10 €, 10 €, 10 €, 30
€, 20 €; 16.3. - 25 €, 50 €, 100 €, 50 €, 30 €, 10 €; 17.3. - 100 €, 100 €; 18.3. - 100 €;
19.3. - 19 €, 4 €, 20 €, 10 €, 68,80 €, 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
STAKČÍN - na kostol: bohuznámy z ul. Sadovej 100 €.
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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5. PÔSTNA NEDEĽA

24. ročník

Rozprával mi jeden priateľ, ako sa mu raz na benzínovej pumpe stala nehoda: šiel
nabrať benzín a zabuchol si v aute kľúče. Problém bol otvoriť ho. Boli to však ešte tie
staršie typy, tak sa to samozrejme dalo. Trvalo to ale hodnú chvíľku a navyše bolo
poriadne zima. Jeden z obsluhujúcich zamestnancov mu pri otváraní asistoval. Keď už
bolo po všetkom, obrátil sa na neho s priamou otázkou: – Čo ste vy za človeka? –
Prečo sa pýtate? – Za celý ten čas, čo sme otvárali vaše auto, ste ani raz nezahrešili. –
Viete, nemám to vo zvyku. Som veriaci a nechcem urážať Pána Boha. – No máte
pravdu. Nemalo by sa to robiť…
Kratučký príbeh, ktorý sa mohol stať v rozličných obmenách už toľkým ľuďom,
nám hovorí dôležitú vec. Ľudia si ľudí všímajú a rozmýšľajú nad naším konaním, nad
našimi skutkami. A ak nekonáme tuctovo, tak ako všetci, zarazí ich to. V srdciach ľudí
aj dnešnej doby je skrytá túžba, ktorá ich ženie k tomu, aby hľadali Boha. Táto túžba
sa niekedy mení priamo na otázku, na žiadosť, ktorú dostali aj apoštoli od Grékov,
ktorí sa prišli klaňať Bohu do Jeruzalema: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Túžba či
žiadosť, ktorá je vpísaná v každom srdci, a predsa tak málo počuť túto prosbu
v dnešnej dobe. Prečo? Pretože ju treba v ľuďoch vyvolať a zároveň byť pripravení aj
ukázať tvár nášho Pána.
Mohli by sme povedať, že jednou z veľkých chýb, ktoré robíme v dnešnej dobe,
je to, že dávame odpovede bez toho, aby sa nás ľudia pýtali. Podávame riešenia, ale
ľudia ich nepotrebujú. Nevyvolali sme v nich otázku. Nežijeme tak, aby sme ju
vyvolali. Je veľmi potrebné, aby ľudia, keď vidia naše skutky, pristúpili k nám, a ako
ten zamestnanec benzínovej pumpy položili nám otázku: čo si ty za človeka? Prečo
robíš tak ako robíš? A keď táto otázka zaznie, alebo ju aspoň predpokladáme, môžeme
ukázať na tvár nášho Boha. Môžeme dať odpoveď. Nie skôr, pretože inak idú naše
odpovede do vetra. Nikto ich nepotrebuje.
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 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. Chorých vyspovedáme u nich doma, kto o to
požiada.
2. Milí bratia a sestry, veľká vďaka všetkým dobrodincom, ktorí aj v uplynulom týždni
obetovali svoj milodar na potreby farnosti, farského kostola a aj na veľkonočnú výzdobu.
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. 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.
5. Vo štvrtok 25.3. slávime slávnosť Zvestovania Pána – je to deň počatého života. Pri sv.
omši, ktorá bude naživo vysielaná o 18:00, bude požehnanie mamičiek v požehnanom
stave. Po sv. omši bude adorácia na tému počatého života. Pri sv. omši sa v Kréde pri
slovách „a mocou Ducha Svätého... a stal sa človekom“ (alebo: „ktorý sa narodil
z Márie Panny“) pokľakne na jedno koleno, keď sa Krédo recituje; na dve kolená, keď sa
spieva. V piatok o 17:30 bude krížová cesta za nenarodené deti. V adoračnej miestnosti
sú k dispozícii biele stužky. Nosením bielej stužky pomáhame šíriť úctu ku každému
počatému ľudskému životu.
6. Na budúcu nedeľu slávime Kvetnú nedeľu. Týmto dňom vstupujeme do Veľkého
týždňa, ktorý vyvrcholí slávením Veľkonočného trojdnia. Pri sv. omši budú požehnané
ratolesti. Pred sv. omšou bude o 9:45 krížová cesta, do ktorej sa zapoja mladí z našej
farnosti.
7. Srdečne ďakujem deťom, ktoré sa zapojili do krížovej cesty cez nahratie videa
s jednotlivými zastaveniami.
8. V piatok 19. marca vstúpila Cirkev do slávenia osobitného „Roka rodiny Amoris
laetitia“, vyhláseného Svätým Otcom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho
posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine.
9. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC APRÍL – drahí bratia a sestry, úmysly sv. omší
na mesiac apríl sú už zapísané. Ďakujem všetkým za rešpektovanie spôsobu hlásenia
úmyslov v tomto čase. O možnosti nahlásiť úmysly na ďalšie mesiace vás budeme
informovať v oznamoch.
10. 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 dnes,
na 5. pôstnu nedeľu. 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.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Mimo farnosti
Ing. Ján Štofira, býv. v Snine a Mgr. Jana Valigová, býv. v Humennom,
sobáš 10.4. v Humennom.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 22.3. – 28.3.2021
22.3. /pondelok/

17:30 bolestný ruženec
18:00 sv. omša

23.3. /utorok/

18:00 sv. omša

24.3. /streda/

18:00 sv. omša

25.3. /štvrtok/
Zvestovanie Pána

18:00 sv. omša
adorácia na tému počatého života
17:30 krížová cesta za nenarodené deti
18:00 sv. omša

26.3. /piatok/
27.3. /sobota/

nevysiela sa

28.3. /nedeľa/

9:45 krížová cesta
10:30 sv. omša

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 za život k Panne Márii Guadalupskej

Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života, ktorú si uctievame ako našu Pani
z Guadalupe. Ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna
jediného spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v neho, aby sme všetci
mali odvahu povedať „áno“ životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú
potratené. Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa priblížili k tým,
ktorí sú v pokušení vykonať potrat ako aj k tým, ktorí trpia po vykonanom
potrate. Priveď nás ku dňu, keď potraty budú smutnou, minulou kapitolou
našich dejín. Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Životom sveta
a ktorý je Pánom na veky vekov. Amen

