LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 30.5. - 5.6.2022
deň
čas
úmysel sv. omše
6:30
+ Michal Špitalik (20. výr.) a manželka Mária
PONDELOK – 30.5.
12:00
+ Imrich Popják (1. výr.)
Féria
18:00
+ Ján, Mária Vološinoví
UTOROK – 31.5.
Féria
STREDA – 1.6.
Sv. Justína, mučeníka
spomienka

ŠTVRTOK - 2.6.
Féria
PIATOK - 3.6.
Sv. Karola Lwangu a
spoločníkov, mučeníkov
spomienka

kňaz
kP
kM
d

6:30

+ Štefan, Anna Ondicoví, Štefan, Anna Dunajoví

kM

12:00

ZBP Štefan (80 r. ž.), Iveta (55 r. ž.), Jaroslav (54 r. ž.)

d

18:00

+ Ján Holota (ned. 60 r. ž.), rodičia, bratia

kP

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

+ Vojtech, Oľga, Kamila, Emília, Cyril, Jarolín, Viliam
+ Júlia, František Witekoví
+ Adrián Hirka
+ Jana Bodnárová (nedož. 55 r. ž.)
+ Mária, Pavol Čopíkoví
+ z rod. Karľovej, Lukáčovej

d
kM
kM
d
kM
kM

6:30

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

kM

12:00

+ z rod. Brombergerovej a Čusovej

v.Š

18:00

+ Tibor Galanda, rodičia a svokor

kP

8:45

kP

kM

SOBOTA – 4.6.
Féria
Večer: Vigília Zoslania Ducha
Svätého

11:00
18:00

Ružencové bratstvo
Slávnosť udelenia sviatosti birmovania - celebruje
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
+ Ing. Štefan Gábor

NEDEĽA - 5.6.
ZOSLANIE DUCHA
SVÄTÉHO

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

ZBP Samuel Haburaj (30 r. ž.)
ZBP Veronika (25 r. ž.) a rod.
Za farnosť
ZBP a dary Ducha Svätého Miroslav

v.Š
d
d
kM

utorok

17:00

16:00 Spoveď/ ZBP rod. Demjanová

kM

piatok

17:00

+ Jozef Bzyský (1. výr.)

kM

sobota

8:00

+ z rod. Hribikovej, Kušnírovej

nedeľa

9:00

ZBP Anna Lovičová

kP

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
piatok
nedeľa

18:00
18:00

17:00 spoveď, návšteva chorých od 15:00
17:00 spoveď

kP
d

STAKČÍN

CSŠ

NEMOCNICA

PAPÍN

10:30

-

d

-

kP

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 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

23

29. máj 2 0 2 2
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

25. ročník

JEDNOTA V LÁSKE
Krásne ľadové medvede si vylihujú v lenivom polospánku a labami akoby jeden druhého
hladkali. Ich vzájomná pohoda však trvala iba to tej chvíle, kým kŕmič nevhodil medzi
nich mäso. Tieto dva pokojné, vedľa seba ležiace medvede, odrazu začali jeden na
druhého zazerať, otrčili proti sebe laby a celou zoologickou záhradou sa začal šíriť
hrozný rev. Postavili sa na zadné laby a zadrapovali sa jeden do druhého. Lenže čosi
podobné existuje, aj medzi ľuďmi, aj medzi štátmi. U ľudí tieto situácie vedú k
nepriateľstvu, rozchodu alebo rozvodu a u štátov niekedy až k vojne. Ježiš vedel, že
zápas o korisť svedčí iba zvieratám, ale nie človekovi. A hoci ho mnohí kritizujú, že sa
často stará o to, čo človekovi nie je potrebné, nemajú pravdu. Vari človekovi nie je
potrebná jednota v láske? A práve o ňu dnes prosí svojho Otca: „Svätý Otče, neprosím
len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako
sme my jedno – ja v nich a ty vo mne.“ Pán prosí za tých, ktorí uveria hlásaniu
blahozvesti apoštolov – a to sme my. Prosí teda za mňa, aj za teba a za všetkých našich
súčasníkov, aby sme boli jedno ako je on v Otcovi a Otec v ňom. Čo znamená byť
jedno? Chápať sa, rozumieť si, držať spolu – v rodinách, na pracoviskách, v školách, v
spoločenstvách… Máme byť takí jednotní ako je on s Otcom. Túto jednotu napĺňa Duch
Svätý. Vieme si predstaviť, že Ježiš by chcel niečo ukradnúť svojmu Otcovi alebo, že
Otec by nenávidel svojho Syna? Na to sa nedá ani pomyslieť, nie o tom ešte rozprávať!
Lebo Otec dáva Synovi všetko a Syn zasa dáva všetko Otcovi. To je totiž život tvorený
Láskou – Duchom Svätým. A Ježiš chce, aby sa ľudia, veriaci v neho, podobali tomuto
obrazu lásky. Aby sa muž a žena podobali láske Otca, Syna a Ducha Svätého, aby naše
susedské, pracovné, študijné i spoločenské vzťahy boli tiež vytvárané veľkou jednotou
lásky. A takíto ľudia, ktorí vedia byť nádherní a vedia ukázať Boha v nádhernom zápase
o jednotu v láske, žijú aj medzi nami. Ježiš nám hovorí, že druhý človek nie je korisť,
ale brat a sestra. A prikazuje nám: Milujte sa! Poslúchneme ho?
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.
2. ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA: V dnešnú nedeľu je 56. svetový deň
spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti sa koná zbierka na
podporu katolíckych masmédií. Všetkým vám, drahí bratia a sestry, ktorí sa rozhodnete
zapojiť do tejto zbierky, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
3. LETNÉ KÁNTROVÉ DNI: Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové
dni. Záväzný je jeden deň. Obsah letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo
za duchovné povolania.
4. SPOVEDNÁ SLUŽBA: Máme pred sebou prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme od
pondelka do štvrtka, v 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.
Modra nad Cirochou v pondelok od 16:30.
5. MESIAC JÚN: V stredu začína mesiac jún - mesiac Božského Srdca. Povzbudzujeme k
modlitbe Litánií k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu.
6. STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Vo štvrtok 2.6. o 17:30 pozývame
deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie na krátke stretnutie do CCVČ.
7. SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ: Vo štvrtok 2.6. pozývame na sv. omšu o 18:00 deti.
Nácvik piesní pred sv. omšou je o 17:00 v kostole. Na sv. omšu pozývame aj rodičov
prvoprijímajúcich detí.
8. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok, ktorý je zároveň prvým piatkom mesiaca. V
závere všetkých sv. omší bude prvopiatková pobožnosť. Počas celého dňa navštívime
chorých v ich domácnostiach.
9. SV. OMŠA PRE MLÁDEŽ A BIRMOVANCOV: V piatok 3.6. pozývame na sv. omšu
o 18:00 mládež a birmovancov.
10. STRETNUTIE MLADÝCH: Stretnutie mladých tento týždeň nebude. V rámci
prípravy na Vigíliu Zoslania Ducha Svätého bude v piatok, po nácviku birmovancov, krátky
nácvik na vigílnu sv. omšu. Srdečne pozývame všetkých mladých.
11. PRVÁ SOBOTA MESIACA 4.6.: slávenie fatimskej soboty začne o 8:00, sv. omša o
8:45. Srdečne pozývame k sláveniu.
12. SVIATOSŤ BIRMOVANIA: V sobotu 4.6. udelí o. arcibiskup Mons. Bernard Bober
pri sv. omši o 11:00 sviatosť birmovania našim birmovancom. Nácviky birmovancov pred
sviatosťou birmovania budú v stredu, štvrtok a piatok po večernej sv. omši. Prosíme o
modlitby za našich birmovancov a ich rodiny. Spoveď birmovancov a birmovných rodičov
je v rámci programu spovedania v nasledujúcom týždni.
13. VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO: Milí bratia a sestry, v sobotu večer vás
pozývame na vigílnu sv. omšu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Sv. omša bude o
18:00. Srdečne pozývame na túto sv. omšu všetkých veriacich a zvlášť mládež.
14. SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO: Budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania
Ducha Svätého. Touto nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa zúčastní na
verejnom speve alebo recitácii hymnu Veni Creator na túto slávnosť, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky. Po tejto nedeli sa namiesto „Raduj sa, nebies Kráľovná“,
modlíme „Anjel Pána“.
15. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIACE JÚL, AUGUST A SEPTEMBER budeme
prijímať od pondelka 6.6. po sv. omšiach v kancelárii. Zapisovať úmysly budeme dovtedy,
kým sa nezaplnia termíny sv. omší na tieto tri mesiace.

16. PRVÁ NEDEĽA MESIACA JÚN je budúcu nedeľu. O 14:30 bude pobožnosť, po
nej výmena tajomstiev a stretnutie Duchovnej rodiny SDR.
17. OZNAMY CCVČ: - Nácvik Spojeného zboru bude v stredu 1.6. o 19:00
- Pozývame deti 3 - 7r. na Katechézy dobrého Pastiera vo štvrtok 2.6. o 17:00
- CCVČ informuje, že v rámci ponuky krúžkov môžete do 30.6. zapísať svoje dieťa:
- škôlkára (5 - 6r.) na náboženstvo prebiehajúce v MŠ (prihlášky dostanete priamo
v škôlkach príp. v CCVČ)
- terajšieho druháka na prípravu k 1. sv. prijímaniu a terajšieho deviataka ku sviatosti
birmovania v budúcom šk. roku – prihlášky dostanú deti na náboženstve v škole alebo v CCVČ
- terajšieho tretiaka na pokračujúce stretnutia vo 4. ročníku nazvané SLNIEČKO.
18. 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.
19. 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 bude kancelária
zatvorená z dôvodu návštevy chorých.
STAKČÍN: utorok 17:00 detská omša /16:00 spoveď/, piatok 17:00, sobota 8:00,
nedeľa 9:00. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v utorok o 16:15 v kostole. Stretnutie
rodičov prvoprijímajúcich detí bude v utorok po sv. omši. Úmysly sv. omší na mesiace
júl, august a september budeme prijímať v týždni po prvom piatku.
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 prvoprijímajúcich
detí bude v piatok po sv. omši.
LEKTORI

ŽALM

2.6.2022

DÁTUM

18:00

s. Paulína

deti

3.6..2022

18:00

5.6.2022

ČAS

Fabián Kapko

Adriána Ľuľová

7:30

PharmDr. Štefan Dunaj a Mgr. Jana Šepeľová

MUDr. Alžbeta Rosoľanková

9:00

manželia Mariničoví

Zuzana Hudáková

10:30

manželia Harakaľoví

Ing. Marianna Hancová

MILODARY:
SNINA: - na kostol: z krstu M. Peľovej 50 €, z uloženia urny A. Komárovej 100 €,
bohuznáma rodina 100 €, zo sobáša Feča a Charitunovej 100 €.
Milodary cez farský účet: 23.5. - 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
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, býv. Zemplínskom Jastrabí a Eva Kelešová, býv. v Snine, sobáš 11.6. o 16:00.
Róbert Grundza býv. v Humennom a Klaudia Surmajová býv. v Snine, sobáš 18.6. o 15:00.
Mimo farnosti:
Juraj Potoma, býv. v Snine a Monika Mikolajčíková, býv. v Novoti.
Jaroslav Bača, býv. v Snine a Lýdia Kolarčiková, býv. v Štefanovciach.

