LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 23.5. - 29.5.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
kňaz
PONDELOK – 23.5.
Prosebné dni – sv. omša
votívna: V čase sejby

UTOROK – 24.5.
Féria

6:30

+ z rod. Buksárovej a Husnajovej

d

12:00

+ Ján Lazorik, rodičia, svokrovci

kP

18:00

+ Štefan, Mária Kornucikoví, syn Štefan

kM

6:30

kM

18:00

+ Štefan Karaščák a rodičia
+ Anna Jarolínová, Paulína, Vojtech, Vojtech
Dančíkoví
+ Pavlína, Ján Cenkneroví

6:30

Katarína, Štefan Ihnátoví a z rod.

kP

12:00

+ Adam, Katarína Kepičoví

v.Š

18:00

+ Katarína, Jozef Aľušikoví, zať Juraj

kM

12:00

STREDA – 25.5
Féria
Večer: z nasl. slávnosti

v.Š
kP

ŠTVRTOK - 26.5.
NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA
Slávnosť

6:30

Za farnosť

kM

12:00

ZBP Mária (75 r. ž.)

v.Š

18:00

Za uzdravenie a BP Dominik

kM

PIATOK - 27.5.
Féria

6:30
12:00
18:00

+ Zuzana a Štefan Savkoví
+ Stanislav Ťukot, rodičia, svokrovci
+ Andrej (1. výr.)

kM
kP
kP

6:30

+ Mária, Ján Fedákoví, deti Katarína, Ján, Pavol

kP

18:00

+ Ján Rutrich (1. výr.)

kM

7:30
9:00

ZBP Mária (30 r. ž.)
ZBP rod. Kočanovej a Gabrišovej

v.Š
kM

10:30

Za farnosť

kM

18:00

kP

SOBOTA – 28.5.
Féria
Večer: z nasl. nedele
NEDEĽA - 29.5.
SIEDMA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

STAKČÍN

CSŠ

NEMOCNICA

utorok

17:00

štvrtok

17:00

ZBP Marián Blaško (50 r. ž.)
16:30 Spoveď/ + Štefan, Anna, Pavol,
Magdaléna, Mikuláš, Viera
ZBP a dary DS Ľuboslav Riskalčík

nedeľa

9:00

ZBP Petra Kapraľová

d

pondelok
streda

7:45
7:45

Sv. omša nebude
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

kM
kP

-

nedeľa
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
kP
štvrtok
18:30
kP
piatok
18:00
kM
PAPÍN
nedeľa
10:30
d
KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk. Vo štvrtok bude kancelária zatvorená.

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

22

22. máj 2 0 2 2
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

25. ročník

JEŽIŠOVA ROZLÚČKOVÁ REČ
Evanjelium tejto nedele pokračuje v čítaní Ježišovej tzv. rozlúčkovej reči u Jána. Rozlúčková
reč je literárny žáner, ktorý nachádzame aj na iných miestach Sv. Písma. Takou rečou je napr.
aj celá kniha Deuteronómium (Mojžišova rozlúčková reč), ale aj niektoré listy apoštolov (oba
Pavlove listy Timotejovi alebo druhý Petrov list). V týchto listoch nachádzame najmä pokyny
do budúcnosti v dôležitých veciach. Ježiš sa však v skutočnosti s apoštolmi nelúči, len im
vysvetľuje, ako majú žiť v jeho telesnej neprítomnosti, pričom duchovne bude s nimi stále
spojený, a to cez Ducha Svätého, ktorého im pošle. Práve prísľub zoslania tejto tajomnej
osoby, ktorá tvorí zvláštnu tajomnú jednotu s Otcom aj s Ježišom, tvorí centrálnu os celej
Ježišovej rozlúčkovej reči. Ježiš v prvom rade zdôrazňuje, že aj po svojom odchode k Otcovi
bude s učeníkmi stále tajomne spojený, ba vlastne ešte viac ako doteraz. Hovorí viackrát o
tom, ako po svojom odchode k Otcovi opäť príde k svojim učeníkom, a to dokonca aj so
svojím Otcom. Ježiš pritom nemá na mysli svoj druhý príchod na konci čias, kedy sa zjaví
všetkým ľuďom, ale akýsi tajomný príchod do sŕdc, ale len svojich učeníkov. Podmienkou
tohto príchodu Ježiša do srdca človeka je láska k Ježišovi, ktorá sa však prejavuje
zachovávaním Ježišovho slova. Evanjelista Ján tu vlastne vysvetľuje Ježišovu tajomnú
prítomnosť vo svete medzi jeho prvým a druhým príchodom, ktorú kresťania prežívali vo
svojich srdciach. Je to prítomnosť Ježiša v Cirkvi skrze Ducha Svätého, ale podmienkou tejto
prítomnosti je viera v Ježiša a z nej plynúca láska, ktorá sa prejavuje životom podľa
Ježišovho slova. Ježišova prítomnosť vo svete je teda prítomnosťou v Duchu Svätom. Nejde
však o to, že by Duch Svätý mal akosi „nahradiť“ Ježiša vo svete po jeho odchode k Otcovi,
ale naopak, Duch Svätý a jeho pôsobenie je zamerané na to, aby zjavil Ježiša v plnosti. Nejde
však o nejaké nové zjavenie, veď v Ježišovi nám Otec už povedal všetko, čo potrebujeme
vedieť k spáse. Ide o pochopenie a prijatie zjavenia Boha, ktoré už svet skrze Ježiša dostal,
ale stále nepochopil, ako to vidno aj na samotných učeníkoch. Pochopiť Ježišove slová
vlastne bez pôsobenia Ducha Svätého ani nie je možné. Bude to práve Duch Svätý, ktorý ich
„naučí všetko“, pripomenie učeníkom všetko, čo im Ježiš povedal. Duch Svätý je teda hlavný
vykladač a objasňovateľ Ježišových slov.
www.horcicnezrnko.sk

JEŽIŠ ODCHÁDZA
K OTCOVI:
Milé deti, keď sa Ježiš
Pred svojím
nanebovstúpením lúčil
s apoštolmi, povedal im
dôležité slová, ktoré
platia i pre nás.
Tieto Ježišove slová
tvoria tajničku.
Priraď ku každej zlej
vlastnosti alebo situácii
takú vlastnosť, ktorá by
ju napravila a dopíš ju
do tabuľky.
TAJNIČKA:
___________________

POMÔCKA:
DÁTUM
27.5.2022
29.5.2022

jednota, láska, dobro, uzmierenie, nádej, viera, nezištnosť, odpustenie,
pokoj, pracovitosť, pravda, radosť, svetlo, úsmev

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.
2. FARSKÁ ZBIERKA: Milí bratia a sestry, pri minulotýždňovej zbierke na potreby
farnosti a farského chrámu sa vyzbieralo 1660,34 €. Srdečne ďakujeme za vaše milodary.
3. PROSEBNÉ DNI: Nasledujúci týždeň v pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Prosiť za úrodu
budeme pri všetkých sv. omšiach v pondelok aj s požehnaním ozimín.
4. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Od pondelka do piatka polhodinu pred sv. omšami. Vo štvrtok
od 15:00 do sv. omše.
5. SV. OMŠA NA CSŠ v pondelok nebude.
6. SPOLOČENSKÝ VEČER: Milí manželia, vzhľadom na to, že na utorkový Spoločenský
večer, ktorý bol avizovaný v minulom Spravodaji, sa doteraz nahlásilo málo záujemcov,
uvažujeme o jeho zrušení. Prosíme teda manželov, ktorí sa ešte chcú prihlásiť, aby tak
urobili do nedele 22.5. do 18.00 u p. Gabiky Jankovej na č. t. 0915 236 962. Zároveň
pripomíname aj duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v sobotu 28.5. a rovnako očakávame
Vaše prihlásenie vopred – do stredy večera 25.5.2022, aby sme mohli zabezpečiť potrebný
počet animátorov a rezervovať obed, ak bude záujem. Ďakujeme za pochopenie.
7. SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA slávime vo štvrtok 26.5. Táto slávnosť je
prikázaným sviatkom. Viaže nás účasť na sv. omši tak, ako v nedeľu. Sv. omše budú 6:30,
12:00 a 18:00.
8. STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Pred slávnosťou
1. svätého prijímania srdečne pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na organizačné
stretnutie, ktoré bude vo štvrtok po večernej sv. omši. Na stretnutie srdečne pozývame
minimálne jedného z rodičov. Zároveň prosíme všetkých veriacich o modlitby za
prvoprijímajúce deti a ich rodiny.
9. NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU: Od piatka sa začíname modliť Novénu k Duchu
Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Budeme sa ju modliť v závere všetkých
sv. omší, v nedeľu sa bude Novéna modliť v závere sv. omše o 10:30.
10. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
11. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ A BIRMOVANCOV: V piatok 27.5. pozývame na sv.
omšu o 18:00 mládež a birmovancov. Po sv. omši pozývame mladých na stretnutie.
12. PÚŤ DETÍ - POĎAKOVANIE: Ďakujeme všetkým účastníkom Arcidiecéznej púte
detí do Obišoviec za krásne strávený spoločný čas. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
13. ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA: na budúcu nedeľu 29.5. je 56. svetový
deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti sa koná zbierka na
podporu katolíckych masmédií. Všetkým, ktorí sa rozhodnete zapojiť do tejto zbierky,
vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.
14. OZNAMY CCVČ: Nácvik Spojeného zboru bude v stredu 25.5. o 19:00.
15. 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.
16. KANCELÁRIA: 9:00 – 10:00 a po večernej sv. omši, alebo nás kontaktujte cez telefón
0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk. Vo štvrtok bude kancelária zatvorená.
STAKČÍN: utorok 17:00 detská omša /16:30 spoveď/, štvrtok 17:00, nedeľa 9:00.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v utorok o 16:15 v kostole.
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v utorok 31.5. po sv. omši.
Pri zbierke sa vyzbierala čiastka 37,20 €. Pán Boh zaplať.
PÁPÍN: štvrtok 18:00, piatok 18:00, nedeľa 10:30.

ČAS LEKTORI
18:00 Šimon Avuk
7:30 manželia Pavlíkoví
9:00 Jakub Ontkovič a Daniela Dzurková

ŽALM
Zuzana Hudáková
Mgr. Lenka Harakaľová

10:30 manželia Čopoví ml.

Erika Fundáková

Matúš Kozej

MILODARY:
SNINA: - na kostol: bohuznáma 20 €, bohuznáma rodina 100 €, zo sobáša Vajdu a Ondicovej 50 €.
Milodary cez farský účet: 13.5. - 30 €; 15.5. - 50 €, 20 €; 16.5. - 50; 18.5. - 50;
19.5. - 10 €, 4 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

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
Lukáš Balog, býv. v Snine a Jaroslava Dobranská, býv. v Snine, sobáš 11.6. o 14:00.
Ing. Vladislav Koban, býv. v Stakčíne a Mgr. Veronika Barnová, býv. v Zemplínskych
Hámroch, sobáš 11.6. o 15:00.
Valér Ferenc Zemplínskom Jastrabí a Eva Kelešová, býv. v Snine, sobáš 11.6. o 16:00
Mimo farnosti:
Juraj Potoma, býv. v Snine a Monika Mikolajčíková, býv. v Novoti.
Michal Dobrocký, býv. v Snine a Štefánia Dunajová, býv. v Snine.
Jaroslav Bača, býv. v Snine a Lýdia Kolarčiková, býv. v Štefanovciach.

