LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 2.5. - 8.5.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
PONDELOK – 2.5.
6:30
+ Jozef Rerko, rodičia, súrodenci
Sv. Atanáza,
12:00
+ Štefan Ďurika (ul. Pugačevova)
biskupa a učiteľa Cirkvi
18:00
+ Štefan Jelo (20. výr.), Juraj, Katarína
Spomienka
6:30
+ Ján Vološin
UTOROK – 3.5.
12:00
Za život
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Sviatok
18:00
+ Mária Gribaničová, Jaroslav Gribanič
STREDA – 4.5
Féria

ŠTVRTOK - 5.5.
Féria

6:30

+ Štefan Pčola (nedož. 100 r.), Anna

kP

12:00
18:00

ZBP rod. Bujková a Mariničová
+ Maroš Krupa (1. výr.)

d
kM

6:30
12:00

+ Vasiľ, Helena, Ján Poliak
+ Viera Dunajová, Ivan
+ Katarína Andrejčíková r. Čusová (1. výr.),
Pavol a Alžbeta Andrejčíková
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
+ z rod. Zošákovej, Fedorčákovej, Hutníkovej,
Zuzana (25. výr.)
ZBP Dominika (30 r. ž.), Diana (30 r. ž.) a rod.

d
v.Š

18:00
6:30

PIATOK - 6.5.
Féria

12:00
18:00

NEMOCNICA

PAPÍN

d

25. ročník

SKÚŠKA A POSILNENIE VIERY
Veriaci človek je mnohokrát podráždený a nešťastný z toho, koľkokrát sa do viery a
náboženstva naráža z mnohých strán, čo ho znechucuje a oslabuje jeho vieru. Ale treba
jedným dychom dodať, že mnohokrát aj posilňuje vieru a pomáha mu, aby za ňu ešte
viac bojoval a chránil si ju. Viera apoštolov tiež nebola iná. Bola skúšaná, ale aj
posilňovaná. Ježišovo zjavovanie sa ich v nej upevňovalo. A o tom je dnešné
evanjelium. Apoštoli opúšťali mesto, kde sami bojovali o život a utekali preč, kde by sa
im ľahšie dýchalo. Peter sa prvý vydal k jazeru a ostatní ho nasledovali. Jeho loď tam
ešte stála priviazaná o breh, nastúpili do nej, ale nedarilo sa im. Celú noc sa márne
snažili, ale nič nechytili. A iste to nebolo prvýkrát. Ráno zbadali na brehu jazera človeka,
o ktorom sa nazdávali, že je dajaký kupec, ktorý čaká na úlovok. On im však prikázal
znova spustiť sieť, oni ho poslúchli a chytili toľko rýb, že ju nedokázali ani vytiahnuť. A
zrazu spoznali, že je to Ježiš. Aj toto zjavenie posilnilo ich vieru, ktorú po Pánovom
zmŕtvychvstaní šírili ďalej, ba pre jej šírenie podstúpili aj mučenícku smrť. Inak tomu
nebude ani v našom živote. Viera v Ježiša, ktorú sme prijali, a ktorú vyznávame, udržala
sa až do dnes, hoci cez dlhé stáročia jej existencie ju ohrozovali, ale aj posilňovali,
mnohé nepriateľské sily. Lebo každé ohrozenie je zároveň aj posilnením. Tak tomu bolo
v prvotnej Cirkvi, a tak je tomu aj dnes. Aj tu platí skutočnosť overená stáročiami, že
každé takéto alebo podobné vystúpenie namierené proti Cirkvi, sa raz obráti proti tomu,
kto ho vedie. Pre veriacich mnohokrát býva posilnením ich viery, čo iba dokazuje, že
všetko je v Božích rukách a navždy zostane tajomstvom, cez koho, kde a ku komu Pán
prichádza, aby posilnil jeho vieru. Pre nás z týchto úvah plynie výzva, aby sme uprostred
nášho života Krista spoznávali v blížnych a zjavovali im skutočnosť, že on žije a žije v
nich. My sme túto vieru dostali, preto ju musíme dávať a nikdy si ju nenechajme oslabiť
a znechutiť.
www.trojica.sk

17:00

sobota

8:00

nedeľa

9:00

pondelok

7:45

Na úmysel kňaza

kM

streda

7:45

Na úmysel kňaza

kP

utorok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kP

štvrtok

16:00

Gr. kat. liturgia a duch. služba na oddeleniach

nedeľa

10:30

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kM

štvrtok

18:00

Od 15:00 návšteva chorých, 17:00 Spoveď

kP

piatok

18:00

17:00 Spoveď, po sv. omši stretnutie rodičov prvoprijím. detí

d

nedeľa

10:30

Nedeľa 8.5. o 8:00 - sv. omša u bratov gréckokatolíkov pri príležitosti odpustovej slávnosti /d/

1. máj 2 0 2 2
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

kP

piatok

18:00
7:30
9:00
10:30
18:00

19

kM
kP
kP
kP
kM
v.Š
kM

17:00

NEDEĽA - 8.5.
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
Nedeľa Dobrého Pastiera

CSŠ

kM

utorok

8:45

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

kM

Ružencové bratstvo
+ Ján Grebáč
+ Alexander, Anna, Mária Pčoloví a synovia
ZBP Jaroslav (50 r. ž.) a rod.
ZBP Daniela a rod.
Za farnosť
ZBP Jozef, Mária (45 r. manž. ž.)
16:00 Spoveď/ + Pavol a Mária, Jozef a Anna
Lukáčoví
+ Katarína, Štefan Lachoví, Miroslav Palej
+ Imrich, Margita, Pavol Rohaľoví a z rod.
Dydzikovej
ZBP Jaroslav a Peter Pitlanič

SOBOTA – 7.5.
Féria
Večer: z nasl. nedele

STAKČÍN

kňaz
kP
kM
d
kM
d
kP

kM
kM
d
kP

-

kP

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. PRVÁ NEDEĽA MESIACA je dnes. O 14:30 bude pobožnosť a po nej výmena
ružencových tajomstiev a stretnutie Duchovnej rodiny SDR.
3. MESIAC MÁJ: dnešným dňom vstupujeme do mariánskeho mesiaca máj. Litánie sa
spoločne budeme modliť o 18:00 a po nich bude sv. omša. V nedeľu sa litánie pomodlite
sami.
4. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Máme pred sebou prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme od
pondelka do štvrtka, piatok je celý deň vyhradený pre návštevu chorých.
Pred rannou sv. omšou od pondelka do štvrtka polhodinu tzn. od 6:00.
Pred poludňajšou sv. omšou od pondelka do štvrtka hodinu tzn. od 11:00.
Pred večernou sv. omšou pondelok a utorok od 17:00, stredu a štvrtok od 15:00 do večernej
sv. omše.
Počnúc nasledujúcim týždňom budeme spovedať už v spovedniciach.
5. BOŽÍ HROB: prosíme členov farskej rady a našich mladých o pomoc pri uprataní
Božieho hrobu v pondelok po večernej sv. omši. Ďakujeme za vašu ochotu.
6. MODLITBY MUŽOV: v utorok po večernej sv. omši o 19:00 nanovo pozývame mužov
k modlitbám, ako bolo zvykom mimo rôznych obmedzení.
7. SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ: Vo štvrtok 5.5. pozývame na sv. omšu o 18:00 deti.
Nácvik piesní pred sv. omšou je o 17:00 v kostole.
8. PRVÝ PIATOK MESIACA je 6.5. V závere všetkých sv. omší bude prvopiatková
pobožnosť. Počas celého dňa navštívime chorých.
9. CELODENNÁ ADORÁCIA v tomto týždni nebude v piatok (bude sa aj pracovať v
chráme), ale v sobotu, keďže naša farnosť je na rade v rámci celodiecéznej poklony.
Adorácia bude prerušená počas krstov a sobáša.
10. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ A BIRMOVANCOV: V piatok 6.5. pozývame na sv.
omšu o 18:00 mládež a birmovancov. Birmovancom pripomíname účasť na stretnutiach v
skupinkách počas týždňa.
11. STRETNUTIE MLÁDEŽE: V piatok po večernej sv. omši pozývame mládež na
stretnutie v mládežníckej miestnosti.
12. PRVÁ SOBOTA MESIACA 7.5.: slávenie fatimskej soboty začne o 8:00, sv. omša o
8:45. Srdečne pozývame k sláveniu.
13. ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR bude na budúcu nedeľu 8.5. za vaše
dobrovoľné milodary úprimné Pán Boh zaplať.
14. GR. KAT. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ: Na budúcu nedeľu 8.5. v gr. kat. farnosti bl.
hieromučeníka Vasiľa Hopka (Snina Brehy) bude odpustová slávnosť, ráno o 8:00 bude v
Cerkvi sv. omša v latinskom obrade. O 10:00 je slávnostná odpustová liturgia.
15. ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ - OBIŠOVCE: Pripomíname deťom, že ešte dnes je
možnosť prihlásiť sa na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec, ktorá bude 14.5. Cestovné je
4 €, pre súrodencov zľava /po 2 €/, pre členov detského zboru, miništrantov zdarma. Na
budúci týždeň zverejníme konkrétne informácie. Tešíme sa na vašu hojnú účasť.
16. SV. OMŠE V CSŠ A NEMOCNIČNEJ KAPLNKE: počnúc nasledujúcim týždňom
obnovujeme slávenie sv. omší na CSŠ v pondelok a stredu o 7:45, v nemocničnej kaplnke
bude pravidelne sv. omša v utorok o 16:00 a v nedeľu o 10:30. Gr. kat. liturgia bude vo
štvrtok o 16:00.
17. OZNAMY CCVČ: - vo štvrtok 5.5. o 17:00 bude stretnutie TRETIAKOV v CCVČ
- spevákov i hudobníkov detského zboru pozývame na mimoriadne stretnutie v sobotu 7.5. o
15:00 v CCVČ. Tentokrát zároveň pozývame aj rodičov detí, ktorí majú ochotu zapojiť sa do
rodinného zboru, ktorý bude spievať na Deň rodiny v našej farnosti. Tešíme sa na vás.

18. PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA RODINY 15.5. v našej farnosti ponúkame viacero aktivít:
14.5. - púť detí do Obišoviec
15.5. - uvedenie chlapcov do miništrantskej služby obradom na sv. omši o 9:00
15.5. - Tanečné popoludnie o 15:00 v spoločenskej sále Opus Dei
17.5. - Ocenenie jubilujúcich manželov v Sninskom kaštieli
24.5. - Spoločenský večer v spoločenskej sále Opu Dei
28.5. - Duchovná obnova v sále Opus Dei
Konkrétne informácie a plagát zverejníme v Spravodaji na budúcu nedeľu.
19. ZÁPIS DETÍ DO CMŠ: Zápis detí do CMŠ sv. M. Goretti v Snine na školský rok
2022 - 2023 bude prebiehať od 2. mája do 31. mája 2022 v priestoroch CMŠ. Informácie
na tel. čísle 0908 715 701, alebo na e-mailovej adrese: cmsriaditel@gmail.com, kde si
môžete požiadať aj o prihlášku do CMŠ.
20. STRETNUTIE ČLENOV RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV: otcovia dominikáni
pozývajú členov ružencových bratstiev na tradičné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu
21.5. v dominikánskom kostole v Košiciach od 9:00.
21. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez
telefón 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk. V piatok je kancelária zatvorená.
STAKČÍN: utorok 17:00 detská omša /16:00 spoveď/, piatok 17:00, sobota 8:00 nedeľa
9:00. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v utorok po detskej sv. omši.
MILODAR: bohuznáma z ul. Duchnovičovej 100 €. Pán Boh zaplať.
PAPÍN: štvrtok 18:00 /17:00 spoveď/, piatok 18:00 /17:00 spoveď/, nedeľa 10:30.
Návšteva chorých pred prvým piatkom vo štvrtok od 15:00. Stretnutie detí a rodičov
prvoprijímajúcich detí bude v piatok po večernej sv. omši.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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 14.5. o 14:00.
Pavol Vajda, býv. v Belej nad Cirochou a Zuzana Ondicová, býv. v Snine, sobáš 14.5.
o 15:00.
Peter Zubáľ, býv. v Snine a Jana Kolinčáková, býv. v Snine, sobáš 21.5. o 15:00.
Jozef Fečo, býv. v Soli a Lucia Charitunová, býv. v Snine, sobáš 21.5. o 16:00
Mimo farnosti:
Bc. Dominik Cenkner, býv. v Snine a MUDr. Štefánia Bakajsová, býv. v Rakovci nad
Ondavou.
DÁTUM ČAS LEKTORI
5.5.2022 18:00 3. A CSŠ/ Mgr. Karin Mišková
6.5.2022 18:00 Natália Hajtášová
7:30 manželia Legemzoví
9:00 Tadeáš Čop a Bianka Ninčáková
8.5.2022

ŽALM
deti
Lucia Mariničová
Adriána Ľuľová
Marianna Hrivňáková

10:30 Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová Gabriela Gáborová
MILODARY:
SNINA: - na kostol: z krstu O. Dzemjana 50 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma rodina 50 €.
Milodary cez farský účet: 29.4. - 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

