LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
25.4. - 1.5.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
+ Vojtech Dančík (3. výr.), Štefan, Katarína,
6:30
PONDELOK – 25.4.
Štefan Gerbocoví
Sv. Marka, evanjelistu
12:00 + Mária Nemčíková
Sviatok
18:00 + Mária Copáková (15. výr.)
6:30
+ Mária Gribaničová
UTOROK – 26.4.
12:00 + Anna, Michal Štofíkoví, dcéra Anna
Féria
18:00 + Martin Demjan, Jozef
6:30
+ Mária Maškulíková (1. výr.)
STREDA – 27.4.
12:00 ZBP Tomáš
Féria
18:00 + Juraj Kuchta, z rod. Kuchtovej a Bajusovej

kM
kM

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

d
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kP
v.Š
d
kP

12:00
18:00
6:30

+ Pavol, Zuzana a rodičia
+ Rozália Jacenková
+ z rod. Milovčíkovej, Pavol (40. výr.)

d
kM
d

12:00

+ Miroslav Čus (2. výr.)

kM

18:00

+ Mária, Juraj Terpákoví

kP

6:30

ZBP Jozef, Katarína

kP

18:00
7:30

+ Dušan Mihalik (28. výr.)
ZBP Mikuláš, Anna (50 r. manž. ž.)

kM
v.Š

9:00

ZBP bohuznámi manželia (60 r. manž. ž.)

utorok
nedeľa

10:30
18:00
17:00
9:00

Za farnosť
ZBP Martin
16:30 Spoveď/ + Peter Gribanin
+ Viliam (9. výr.)
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štvrtok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kP

nedeľa

10:30

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kP

streda

18:00

17:30 Spoveď

kP

piatok

18:00

kM

nedeľa

10:30

kM

NEDEĽA - 1.5.
TRETIA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

PAPÍN

kM

+ Anna, Andrej

PIATOK - 29.4.
Sv. Kataríny Sienskej,
Panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy
Sviatok
SOBOTA – 30.4.
Féria
Večer: z nasl. nedele

NEMOCNICA

kP

6:30

ŠTVRTOK - 28.4.
Féria

STAKČÍN

kňaz

d

Kancelária: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.

18

24. apríl 2 0 2 2
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

25. ročník

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi
Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba
Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne
Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva.
Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po
Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za
sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je
medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento
súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok
a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v
tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš,
„aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých
hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú
nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo,
zahynú naveky” (Den. 965). Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných
prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu
života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je
otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia
k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by
jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť
podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k
blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté
prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou
neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom
milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom
milosrdenstve”
www.milostdenstvo.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 a nášho
farského chrámu. Vďaka za vašu štedrosť.
2. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA v hornej farnosti sa slávi
v dnešnú nedeľu 24. 4. 2022. Spoločenstvu veriacich z hornej farnosti, pri príležitosti
odpustovej slávnosti, vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
3. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Pondelok - piatok polhodinu pred rannou, poludňajšou a večernou
sv. omšou. Štvrtok od 15:00.
4. SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ: Vo štvrtok 28.4. pozývame na sv. omšu o 18:00 deti.
Nácvik piesní pred sv. omšou je o 17:00 v kostole. Pozývame všetky deti, ktoré chcú spievať
na oslavu Pána.
5. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
6. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ A BIRMOVANCOV: V piatok 29.4. pozývame na sv. omšu o
18:00 mládež a birmovancov. Birmovancom pripomíname stretnutie v skupinkách počas týždňa.
7. STRETNUTIE MLÁDEŽE: V piatok po večernej sv. omši pozývame mládež na
stretnutie v mládežníckej miestnosti.
8. PRVÁ NEDEĽA MESIACA je na budúcu nedeľu 1.5. O 14:30 bude pobožnosť a po nej
výmena ružencových tajomstiev a stretnutie Duchovnej rodiny SDR.
9. ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ - OBIŠOVCE: Srdečne pozývame deti na Arcidiecéznu
púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. 5. 2022. Cestovné je 4 €, pre
súrodencov zľava /po 2 €/, pre členov detského zboru, miništrantov zdarma. Prihlásiť sa
môžete u katechétov v škole, alebo u kňazov po sv. omši či v kancelárii do budúcej nedele.
Tešíme sa na vašu hojnú účasť.
10. OZNAMY CCVČ:
- vo štvrtok 28.4. bude stretnutie SLNIEČKO pozývame deti po 1.sv. prijímaní (štvrtákov i
starších), stretneme sa o 16:30 v CCVČ. Tešíme sa na vás
- v piatok 29.4. o 19:00 pozývame na stretnutie SPOJENÝ ZBOR, pozývame aj nových
záujemcov - mládež i dospelých, ktorí majú ochotu slúžiť svojím spevom pri liturgii v
našom chráme. Všetci budete vítaní. Stretnutie a nácvik bude v hudobke CCVČ.
11. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk.
STAKČÍN: utorok 17:00 detská omša /16:30 spoveď/, nedeľa 9:00
PAPÍN: streda 18:00 /17:30 spoveď/, piatok 18:00, nedeľa 10:30
SRDEČNÁ VĎAKA...
Milí bratia a sestry, chcem sa v dnešnú nedeľu srdečne poďakovať celého nášmu farskému
spoločenstvu za spoločné prežívanie pôstneho obdobia a slávenie veľkonočných sviatkov.
Vyjadrujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave a na priebehu jednotlivých slávení v rôznych službách. Vďaka patrí každému, kto
svojim dielom prispel k dôstojnému sláveniu najdôležitejších sviatkov našej kresťanskej viery, k
sviatkom Veľkej Noci. Vďaka za vašu ochotu. Nech našu farnosť žehná náš Zmŕtvychvstalý Pán.
POĎAKOVANIE OTCOV BISKUPOV
„Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na
Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré
v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v
konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým
znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale
zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si
pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom,
prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je
milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

ÚPLNÉ ODPUSTKY V NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Každý, kto si v Nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané
podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na
úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a recituje Vyznanie viery Verím v
(jedného) Boha a pridá k tomu nábožný vzdych (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“),
môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
OBRAZ MILOSRDNÉHO JEŽIŠA
Obraz Milosrdného Ježiša je najznámejším obrazom Ježiša ukrižovaného i zmŕtvychvstalého.
Je to zároveň neobyčajný obraz nielen kvôli tomu, že je najväčšmi rozšírený, ale
predovšetkým preto, že jeho spoluautorom je sám Pán Ježiš, ktorý sa práve v takej podobe
ukázal sv. sestre Faustíne v cele kláštora Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v
Plocku (Poľsko) dňa 22. februára 1931. Prvý obraz Milosrdného Ježiša bol namaľovaný až v
roku 1934 vo Vilniuse. Obraz Milosrdného Ježiša býva často nazývaný obrazom Božieho
milosrdenstva, čo je správne, pretože práve vo veľkonočnom Kristovom tajomstve sa
najvýraznejšie zjavila láska Boha k človeku. Obraz nielenže predstavuje Božie milosrdenstvo,
ale zároveň plní aj úlohu znamenia, ktoré má pripomínať povinnosť kresťanskej dôvery voči
Bohu a činnej lásky k blížnemu. Pod obrazom sú podľa Kristovej vôle umiestnené slová:
Ježišu, dôverujem ti. K takto chápanej úcte k obrazu, ktorá je založená na postoji kresťanskej
dôvery a milosrdenstva, pripojil Pán Ježiš zvláštne prisľúbenia: večnú spásu, veľké pokroky
na ceste kresťanskej dokonalosti, milosť šťastnej smrti a všetky iné milosti, o ktoré ho budú
ľudia s dôverou prosiť.
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.
Ing. Jakub Korbel, býv. v Ľutove a Štefánia Pavlíková, býv. v Snine, sobáš 7.5. o 15:00.
Daniel Lišaník, býv. v Zemplínskych Hámroch a Andrea Senteliková, býv. v Snine, sobáš 7.5. o 14:00.
Pavol Vajda, býv. v Belej nad Cirochou a Zuzana Ondicová, býv. v Snine, sobáš 14.5.
o 15:00.
Mimo farnosti:
Bc. Dominik Cenkner, býv. v Snine a MUDr. Štefánia Bakajsová, býv. v Rakovci nad Ondavou.
DÁTUM

ČAS

28.4.2022

18:00 Mgr. Gabriela Zápotoková

29.4.2022 18:00
7:30

1.5.2022

9:00

LEKTORI

ŽALM
deti

Daniela Dzurková
manželia Pľutoví

Zuzana Hudáková
Mgr. Matúš Rosoľanka

Daniel Karanika a Zuzana Mariničová

Mgr. Lenka Harakaľová

10:30 manželia Aľušíkoví

Jana Andrejčíková

MILODARY:
SNINA: - na kostol: z pohrebu A. Pčolovej 50 €, z pohrebu K. Savkovej 100 €, bohuznáma
20 €, bohuznáma 200 €, z rodín nebohého P. Viliama Karľu 250 €.
Milodary cez farský účet: 16.4. - 20 €; 18.4. - 200 €, 50 €; 20.4. - 4 €, 20 €; 21.4. - 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

