LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 16.5. - 22.5.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
kňaz
+ Štefan, Rozália Lojanoví, dcéra Mária,
PONDELOK – 16.5.
6:30
kP
zaťovia Štefan a Ján
Sv. Jána Nepomuckého,
12:00 + Jozef Miško (20. výr.) a rodičia
v.Š
kňaza a mučeníka,
Spomienka
18:00 + Martina Oreničová (1. výr.)
d
UTOROK – 17.5.
Féria

6:30

+ Michal, Anna Frenoví

12:00

+ Jozef Harvan

kM

18:00

ZBP Štefan (50 r. ž.)

kP

6:30
STREDA – 18.5
Féria

12:00
18:00
6:30

ŠTVRTOK - 19.5.
Féria

12:00

NEMOCNICA

v.Š
d
kP
kM
kM
d
kP
kM

18:00

+ Štefan Jenčík a synovia Anton, Štefan

kP

7:30
9:00
10:30

ZBP Milan, Mária (55 r. manž. ž.) a rod.
ZBP Bernard (70 r. ž.), Mária (45 r. ž.) a rod.
Za farnosť

kP
kM
d

18:00

ZBP Jana Bončíková

kM

utorok

17:00

16:30 Spoveď/ + Mária, Karol Strakoví

kM

nedeľa

9:00

ZBP rod. Bzyská, Anna, Barbora (1 r. ž.)

kP

pondelok
streda

7:45

Na úmysel kňaza
Sv. omša nebude

kM
-

utorok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

kP

štvrtok

16:00

Gr. kat. liturgia a duch. služba na oddeleniach

NEDEĽA - 22.5.
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

nedeľa
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
streda
18:00
piatok
18:00
PAPÍN
nedeľa
10:30
Belá nad Cirochou: 22. 5. 2022 o 11:00 / v.Š/

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

d

ZBP Helena (75 r. ž.) a rod.
ZBP rod. Cimbáková
+ Jozef, František Mariničoví
+ Štefan Savka
+ Pavol, Anna Čusoví, Mária a Ján Mrázoví

SOBOTA – 21.5.
Féria
Večer: z nasl. nedele

CSŠ

+ Michal, Ján, Anna Mariničoví, rodičia,
svokrovci
+ Juraj, Anna Banduričoví, Ján, Rozália
Haburajoví

kP

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

PIATOK - 20.5.
Féria

STAKČÍN

+ Jozef, Anna, Jozef Krupoví a zať Štefan
Čopík
+ Ján Marinič (ned. 80 r.), Margita, Anna
Vajdová a z rod.
+ Mária Štofirová rod. Ondiková

d

kP
kM
kM

21

15. máj 2 0 2 2
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

25. ročník

JEŽIŠOVO „NOVÉ PRIKÁZANIE“
Ako nám to dnes vraví Ježiš? „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali
navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“
Pre nás je iba jeden zákon, milovať sa navzájom ako nás miloval Ježiš. Tento zákon je
nový a stále aktuálny po celých dvetisíc rokov a stal sa znakom pravovernosti kresťana.
Ježiš sa zriekol rovnosti s Bohom a prišiel medzi nás ako človek a v každom človekovi
hľadal a miloval to Božie, čo prišiel zachrániť. Chce, aby sme aj my to Božie hľadali v
každom človekovi a vedeli ho milovať. Naša láska nemá byť iba prirodzená, lebo ona
nemá vnútornú silu boriť sa, zápasiť a bojovať o človeka, ale má byť nadprirodzená,
ktorá má vnútornú silu meniť a pretvárať človeka aj svet. Čím viac milujeme, tým viac
Svetla napĺňa našu dušu a my posilňujeme to dobré na zemi.
Veľkonočná doba nám pripomína vážne požiadavky, ktoré od nás čaká Ježiš. Medzi ne
patrí aj príkaz, aby sme sa milovali navzájom. Pán Ježiš pred svojím nanebovstúpením
dáva svojim apoštolom príkaz, ako majú ďalej postupovať a vyjadruje to slovami: „Aby
ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ Ježiš nazýva tieto slová „novým
prikázaním“. Znamená to, aby učeníci pokračovali v štýle Ježišovho života a jeho
činnosti. Je to vlastne náročný ideál, ku ktorému sme všetci Ježišom vyzvaní. Tieto slová
sa však nedajú realizovať, pokiaľ človek nedá do hry života skutočne seba samého.
Rozpoznávacie znamenie je jednoduché, ale náročné. Kto však spoznal Ježišovu lásku na
vlastnej koži, vo vlastnom živote, kto z tejto lásky žije, kto ju prijíma, rozumie jej, ten
pochopil jeho slová. A kto tieto slová pochopil a prijal za svoje, ten môže ľahšie a viac
ako ktokoľvek iný ich realizovať vo svojom živote.
Chápeme, čo znamená milovať? Chápeme, že iba v láske sa môžu vzťahy medzi ľuďmi
upraviť a prestanú si ubližovať? Musíme sa však v prvom rade my pretvárať k dobru a
láska musí v nás vládnuť.
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 a nášho farského chrámu.
Pán Boh zaplať aj za vaše milodary na podporu kňazského seminára. Vďaka za vašu štedrosť.
2. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, dnešná nedeľa je treťou nedeľou mesiaca. Pri sv.
omšiach je zbierka pre potreby farnosti a nášho farského chrámu. Za vaše dobrovoľné milodary
úprimné Pán Boh zaplať.
3. DEŇ RODINY: Pri príležitosti dňa rodiny vás srdečne pozývame dnes o 15:00 na tanečné
popoludnie, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále Opus Dei.
4. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Od pondelka do piatka polhodinu pred sv. omšami. Vo štvrtok od 15:00.
5. REKOLEKCIE kňazov sninského dekanátu budú v utorok 17.5. v Kamenici nad Cirochou.
Srdečne pozývame o 8:00 na Večeradlo a o 9:00 na sv. omšu.
6. OCENENIE JUBILUJÚJICH MANŽELOV v Sninskom kaštieli bude 17.5. /utorok/ o 14:00.
Manželom, ktorí spoločnou cestou kráčajú 50, 55, 60 a viac rokov zablahoželá primátorka mesta a do
ďalších rokov spoločného života im požehnajú duchovní otcovia farností nášho mesta.
7. SV. OMŠA NA CSŠ v stredu nebude.
8. SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ: Vo štvrtok 19.5. pozývame na sv. omšu o 18:00 deti. Nácvik
piesní pred sv. omšou je o 17:00 v kostole.
9. DUCHOVNÁ OBNOVA DUCHOVNEJ RODINY SESTIER SDR bude prebiehať vo štvrtok,
piatok a sobotu. Téma duchovnej obnovy: Neboj sa, len ver. (Mk 5,36). Duchovnú obnovu vedie p.
dekan Slavomír.
10. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
11. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ A BIRMOVANCOV: V piatok 20.5. pozývame na sv. omšu o 18:00
mládež a birmovancov. Birmovancom pripomíname účasť na stretnutiach v skupinkách počas týždňa.
12. STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV bude v piatok 20.5. po večernej sv. omši v
kostole.
13. OZNAMY CCVČ: - Nácvik Spojeného zboru bude v stredu 18.5. o 19:00, pozývame všetkých členov
ale radi privítame aj nových - mládež i dospelých, ktorí majú ochotu slúžiť svojím hlasom na oslavu Pána.
- Vo štvrtok 19.05. o 16:30 bude stretnutie SLNIEČKO - pozývame deti po 1.sv. prijímaní (štvrtákov i
starších), stretneme sa o 16:30 v CCVČ. Tešíme sa na vás.
- Otvárame zápis detí a mladých na krúžky na budúci šk. rok, bližšie informácie a prihlášky dostanete v
CCVČ a v materských školách, v ktorých realizujeme našu krúžkovú činnosť.
14. 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.
15. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk. V utorok bude kancelária zatvorená.
STAKČÍN: utorok 17:00 detská omša /16:30 spoveď/, nedeľa 9:00. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude
v utorok o 16:15 v kostole. MILODARY: bohuznáma z ul. Dlhej 20 €, bohuznáma 20 €. Pán Boh zaplať.
PÁPÍN: streda 18:00, piatok 18:00, nedeľa 10:30.

DÁTUM
19.5.2022
20.5.2022
22.5.2022

ČAS LEKTORI
18:00 5. A CSŠ/ Ing. Anna Čopíková
18:00 Jakub Ontkovič
7:30 Ing. Štefan Janko a Štefánia Kozejová
9:00

Timotej Ontkovič a Lenka Mariničová

10:30 Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová

ŽALM
deti
Daniela Dzurková
Katarína Telehová
Mgr. Žofia Čopíková
RNDr. Jozef Lojan

MILODARY:
SNINA: - na kostol: zo sobáša Korbela a Pavlíkovej 50 €, bohuznámy 50 €.
Milodary cez farský účet: 5.5. - 50 €, 20 €; 8.5. - 150 €; 9.5. - 10 €; 10.5. - 10 €, 10 €, 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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.
Róbert Pristaš, býv. v Drienove a Adriána Onderčinová, býv. v Drienove, sobáš 28.5. o 14:00.
Barnabáš Požár, býv. v Bratislave a Ing. Júlia Krupová, býv. v Bratislave, sobáš 28.5. o 15:00
Mimo farnosti:
Tomáš Krupiak, býv. v Snine a Dominika Hašková, býv. v Humennom.

