LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 11.4. - 17.4.2022

deň

čas

PONDELOK – 11.4.
Pondelok Svätého týždňa
UTOROK – 12.4.
Utorok Svätého týždňa

STREDA – 13.4.
Streda Svätého týždňa
ŠTVRTOK - 14.4.

NEMOCNICA

PAPÍN

12:00

+ P. Viliam Karľa, rehoľný kňaz

kM

18:00

+ Štefan Haburaj (12. výr.) a rodičia

6:30
12:00
18:00
6:30

ZBP Radoslav (45 r. ž.) a rod.
+ Mária, Ján a syn Ján Dunajoví
ZBP Juliana (25 r. ž.)
+ Ján Jankovský (nedož. 100 r. ž.) a manželka Mária

kM
d
kP
d

12:00

ZBP Ján a Jarmila Horvátoví s rod.

v.Š

18:00

+ Viera Fedáková, r. Dobrocká (1. výr.)

kM

18:00

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
(ZELENÝ ŠTVRTOK)

d

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

16

Krížová cesta cez mesto
PIATOK UTRPENIA PÁNA
(VEĽKÝ PIATOK)

10. apríl 2 0 2 2
PALMOVÁ NEDEĽA

25. ročník

VEĽKOSŤ KRISTOVEJ LÁSKY

19:30

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI

7:30

ZBP Jana (20 r. ž.)

kM

9:00

ZBP Metod (60 r. ž.) a rod.

v.Š.

10:30
15:00

Za farnosť
ZBP Juraj (60 r. ž.)

d
kM

utorok

17:00

16:00 Spoveď/ + Jozef Baran

kM

štvrtok
piatok

18:00
15:00

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
PIATOK UTRPENIA PÁNA

MG

sobota

19:30

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI

MG

nedeľa
nedeľa

9:00
9:00

ZBP Lucia, Laura Sebastián
Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

MG
kP

streda

17:00

16:30 Krížová cesta

kP

štvrtok

18:00

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

kP

piatok

15:00

PIATOK UTRPENIA PÁNA

kP

sobota

19:30

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI

kP

nedeľa

10:30

NEDEĽA - 17.4.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

STAKČÍN

kP

15:00

SOBOTA – 16.4.

kňaz

ZBP manželov Gičových (50 r. manž. ž.)

9:00

PIATOK - 15.4.

úmysel sv. omše

6:30

kP

KANCELÁRIA: Vo Svätom týždni bude kancelária zatvorená. V prípade potreby nás

kontaktujte cez telefón 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.

MILODARY:
SNINA: - na kostol: z pohreu M. Gerbocovej 170 €, z pohrebu J. Gribaniča 100 €, z pohrebu
Z. Mergovej 100 €, Ružencové bratstvo 100 €, Ružencové bratstvo na výzdobu 100 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma 100 €, bohuznáma na strechu kostola 50 €.
Milodary cez farský účet: 1.4. - 70 €; 4.4. - 20 €, 100 €; 5.4. - 10 €, 50 €, 20 €; 8.4. - 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

Starý kňaz rozprával o chlapcovi, ktorého otec zahynul pri dopravnej nehode a matka sa po
čase opäť vydala. Manželstvo nebolo šťastné. Otčim bol k chlapcovi surový, hoci on
zachovával k nemu úctu a poslušnosť. Otčim raz tak silno udrel mamu, že nešťastne spadla,
zostala ležať v bezvedomí a v nemocnici zomrela. Dostal sa do väzenia, ale v chlapcovi sa
vtedy všetko vzoprelo a navždy na neho zanevrel. Ako Ježiš prejavoval úctu a lásku k
ľuďom, sme počuli v Pašiách. Po zajatí ho predviedli pred mocných ľudí. V rukách židovskej
veľrady bola najvyššia duchovná aj náboženská moc, ktorá dokázala sfanatizovať zástupy, a
tie, hoci nemali nič proti nemu, volali: Ukrižuj ho! Pilátovi, miestodržiteľovi rímskeho cisára,
stačilo iba zatlieskať a mal za sebou rímske légie, ktoré boli symbolom veľkej moci a
surovosti. A Ježiš stojí spútaný pred týmito mocnými ľuďmi, aj napriek tomu, že sám je taký
mocný a silný, že dokázal by premôcť aj rozvášnený dav, čo však neurobí, lebo jeho sila je v
láske. Bijú ho bičmi, ktoré presekávajú kožu a trhajú mäso, ale on zostáva ľuďom v láske
verný. Tŕňovú korunu mu tlčú do hlavy, ale nevytlčú jeho lásku k ľuďom. Na doráňané plecia
položia kríž, a hoci padá pod jeho ťarchou ani ukrutná bolesť nemôže zlomiť jeho lásku k
ľuďom. Ježiš je veľký v tom, že tak miluje, ako nedokáže milovať nijaký človek. Vieme si
vôbec predstaviť, že Kristus by zapochyboval a znenávidel nás, pre našu zlobu? Niekto by
mohol namietať, že my sme predsa Ježiša neukrižovali, to majú na svedomí iní. Odpoveď je
však úplne iná ako čakáme. Aj my sme ho ukrižovali našimi hriechmi. Tie boli príčinou jeho
bolestí, a keď už za nás dobrovoľne trpel, žiada, aby sme ho milovali. Buďme však úprimní:
Milujeme ho? On jasne hovorí: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského
kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Kristovi prejavíme
lásku vtedy, keď si nájdeme čas na modlitbu, návštevu bohoslužieb, pristupovanie k
sviatostiam či čas na našich blížnych. Ježiš, hoci toľko trpel, neutiekol od nás, od svojej
lásky. Pre neho sme vzácnymi perlami. Nič vzácnejšie a cennejšie ako my pre neho
neexistuje. Koho ja milujem? Môžem s čistým svedomím povedať: Ježišu, ty si moja láska?
Pouvažujme dnes úprimne nad odpoveďou...
www.trojica.sk

OZNAMY:
1. Milí bratia a sestry, aj v dnešnú nedeľu sa chceme srdečne poďakovať za všetky vaše milodary,
ktoré ste obetovali v uplynulom týždni na podporu farnosti, nášho chrámu a tiež za vaše milodary
pri zbierke na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Vďaka za vašu štedrosť.
2. KRÍŽOVÁ CESTA: Dnes budú Krížovú cestu o 14:30 viesť mladí z našej farnosti,
pôstna kázeň už nebude. Po skončení Krížovej cesty bude stretnutie Duchovnej rodiny SDR.
3. SPOVEDNÁ SLUŽBA:
Dnešná nedeľa 10.4. - od 14:00 do 17:30. /v tom istom čase sa spovedá aj v hornej farnosti môžeme sa rozdeliť, aby sme sa nezhromažďovali vo veľkom počte na jednom mieste./
Pondelok 11.4. - od 8:30 do 18:30.
Utorok 12.4.: polhodinu pred rannou sv. omšou od 6:00 a hodinu pred poludňajšou sv.
omšou od 11:00 /pred večernou sv. omšou nespovedáme v našom farskom chráme, keďže
budeme spovedať v Stakčíne/
Streda 13.4. - polhodinu pred rannou sv. omšou od 6:00, hodinu pred poludňajšou sv.
omšou od 11:00 a hodinu pred večernou sv. omšou od 17:00.
4. NÁVŠTEVA CHORÝCH PRED VEĽKOU NOCOU: milí bratia a sestry, ak máte doma
chorých, ktorí by chceli prijať sviatosti pred veľkonočnými sviatkami, nahláste nám ich prosíme
na tel. čísle 0918 601 051. Netýka sa to chorých, ktorých sme navštívili na prvý piatok.
5. PRÍPRAVA BOŽIEHO HROBU: pozývame členov farskej rady, mladých a ďalších
dobrovoľníkov pomôcť s prípravou Božieho hrobu v stredu po večernej sv. omši. Za vašu
ochotu a pomoc vopred úprimná vďaka.
6. SV. OMŠA SVÄTENIA OLEJOV bude vo štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) o
9:30 v košickej katedrále.
7. VEĽKONOČNÁ VÝZDOBA: drahí bratia a sestry, v starej aj novej časti kostola sú
označené pokladničky pre veľkonočnú výzdobu. Za vaše dobrovoľné milodary na tento účel
vopred Pán Boh zaplať.
8. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE pri spomienke sv.
Damiána sa v tomto roku nebude sláviť, keďže pripadá na Veľký piatok 15.4.
9. ADORAČNÉ MIESTNOSTI sú počas sv. omší vyhradené výlučne pre rodičov s malými
deťmi. Do spoločenstva veriacich patria aj maličké deti, ktoré sa pomaličky učia byť
súčasťou spoločenstva. Preto je dôležité, aby bol pre nich vytvorený potrebný priestor.
Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie tejto prosby.
10. KANCELÁRIA: Vo Svätom týždni bude kancelária zatvorená. V prípade potreby nás
kontaktujte cez telefón 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
STAKČÍN:
Sväté omše a obrady Veľkonočného trojdnia: utorok o 17:00, Štvrtok Pánovej večere
(Zelený Štvrtok) 18:00, Piatok utrpenia Pána (Veľký Piatok) 15:00, Veľkonočná vigília vo
Svätej noci 19:30, Veľkonočná nedeľa 9:00 /7:00 požehnanie veľkonočných jedál/.
Pripomíname, že v piatok je deň prísneho pôstu. Obrady Veľkonočného trojdnia bude
celebrovať Mons. Marcel Gábor.
Krížová cesta: dnes popoludní o 14:00, v utorok po sv. omši, keďže pred sv. omšou
spovedáme.
Spoveď pred Veľkou Nocou v utorok 12.4. od 16:00. Ak máte chorých, ktorí by chceli
prijať sviatosti pred Veľkou nocou, prosíme, aby ste ich nahlásili na tel. č.: 0918 601 051.
MILODARY: na kostol obetovala bohuznáma z ul. Dlhej 20 €. Pán Boh zaplať.
PAPÍN:
Sväté omše a obrady Veľkonočného trojdnia: streda 17:00 (16:30 Krížová cesta), Štvrtok
Pánovej večere (Zelený Štvrtok) 18:00, Piatok utrpenia Pána (Veľký Piatok) 15:00,
Veľkonočná vigília vo Svätej noci 19:30, Veľkonočná nedeľa 10:30.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Šváb, býv. v Papíne a Diana Čaklošová, býv. v
Oľšavke. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA V KOSTOLE SVÄTÉHO KRÍŽA:
ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE (ZELENÝ ŠTVRTOK) 14.4. - 18:00 sv. omša na
pamiatku Pánovej večere. Poklona Sviatosti Oltárnej do 21:00.
PIATOK UTRPENIA PÁNA (VEĽKÝ PIATOK) 15.4. - Krížová cesta cez mesto o 9:00.
Krížová cesta začne v našom farskom chráme Svätého Kríža a zakončí sa v chráme Božieho
milosrdenstva. Obrady Piatku utrpenia Pána o 15:00 . Po skončení obradov začiatok Deviatnika
k Božiemu milosrdenstvu. Poklona pri Božom hrobe bude po skončení obradov počas celej noci
až do začiatku obradov Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci. Pripomíname, že Piatok utrpenia Pána
(Veľký piatok) je dňom prísneho pôstu /raz do sýta sa najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu
ešte dvakrát počas dňa - záväzný pre všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života/ a
zdržiavania mäsitého pokrmu /nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia/.
SOBOTA SVÄTÉHO TÝŽDŇA (BIELA SOBOTA) 16.4. - ranné chvály o 8:00.
Požehnanie veľkonočných jedál (vonku pred kostolom) o 16:00. Deviatnik k Božiemu
milosrdenstvu a ukončenie poklony v Božom hrobe o 19:00. Obrady Veľkonočnej vigílie o
19:30 - obrady začínajú pred kostolom obradom svetla. Drahí bratia a sestry, na Veľkonočnú
vigíliu si môžeme doniesť sviečky. Sviece sa zapália v úvode, pri obrade svetla, pri obnove
krstných sľubov a v závere pri procesii. Prosíme, aby každý mal na sviečke chráničku alebo
ochranný kryt, aby topiaci sa vosk neznečistil váš odev, podlahu chrámu, lavice atď. Prosíme
o opatrnosť pri narábaní so zažatými sviecami v chráme. Vďaka. Slávenie Veľkonočnej
vigílie zakončíme procesiou po meste s eucharistickým požehnaním na všetky svetové strany.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 17.4. - požehnanie veľkonočných jedál vonku pred kostolom
a na Table o 6:00. Sv. omše: 7:30, 9:00, 10:30 a 15:00. V nemocničnej kaplnke o 9:00.
Večerná sv. omša o 18:00 nebude.
VEĽKONOČNÝ PONDELOK 18.4. - sv. omše 7:30, 9:00, 10:30, 18:00
ÚPLNÉ ODPUSTKY VO VEĽKONOČNOM TROJDNÍ:
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel
Svätého Otca - a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1.
pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere recitovaním alebo
spevom Tantum ergo
2.
za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána
3.
za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie
DÁTUM ČAS LEKTORI
14.4.2022 18:00 manželia Čopoví ml.

ŽALM
Mgr. Iveta Haburajová

15.4.2022 15:00 manželia Gavronoví

Matúš Kozej

Mgr. Ján Chochrun
Ing. Štefan Janko
16.4.2022 19:30 Ing. Ján Čop ml.
Pavol Ľonc
Štefan Pavlík
7:30 manželia Tongeľoví
17.4.2022 9:00 manželia Kurťákoví
10:30 manželia Lojanoví

Lucia Mariničová
Mgr. Iveta Haburajová
Mgr. Jana Kozejová
Eva Mária Karľová
Katarína Telehová
Matúš Kozej
Ing. Marianna Hancová

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Tomáš Trúnek, býv. v Dolnej Súči a Mgr. Aneta Galandová, býv. v Snine, sobáš 30. 4. o 14:00.
Marek Hajdučko, býv. v Lackoviach a Štefánia Krupová, býv. v Snine, sobáš 30.4. o 15:00.

