LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
29.3. – 4.4.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
ZBP Katarína (80 r. ž.) a rod.
+ Marián Kovaľ, rodičia Anna, Martin
+ Mária, Pavel Hrežíkoví
+ Ján Holota (1. výr.)
+ Anna Hakošová
+ Mária Šalachová
Stakčín: ZBP Marek Janič
+ Ing. Gustav Janočko

PONDELOK - 29.3.
VEĽKÉHO TÝŽDŇA

UTOROK - 30.3.
VEĽKÉHO TÝŽDŇA

STREDA - 31.3.
VEĽKÉHO TÝŽDŇA

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

+ Lucia Drančáková (4. výr)

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
ZELENÝ ŠTVRTOK
Pánovej večere - 1.4.

19:00

Na úmysel kňaza (za celú farnosť)

VEĽKÝ PIATOK - 2.4.

17:00

OBRADY

BIELA SOBOTA - 3.4.
Veľkonočná vigília

20:30

Na úmysel kňaza (za celú farnosť)
ZBP Gabriela (18 r. ž.) a rod.

VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA - 4.4.

RB
BBSJ
Za farnosť
STAKČÍN
V Snine v utorok
KANCELÁRIA: počas zákazu vychádzania nás kontaktujte na:
tel. čísle 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk
10:30

MILODARY:
SNINA - na kostol: od členiek Duchovnej rodiny SDR 400 €, bohuznáma 10 €, bohuznáma 10
€, bohuznáma 20 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma 20 €, bohuznámy 200 €, bohuznámy 100 €,
bohuznáma rodina 50 €, z pohrebu A. Surovej 50 €, z pohrebu J. Dunaja 50 €.
Milodary z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi a z poštovej schránky: 514,89 €.
Milodary cez farský účet: 21.3. - 50 €, 10 €; 22.3. - 20 €, 10 €, 10 €; 23.3. - 5 €, 50 €;
24.3. - 50 €; 25.3. - 50 €, 100 €, 100 €; 26.3. - 50 €, 50 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Mimo farnosti
Ing. Ján Štofira, býv. v Snine a Mgr. Jana Valigová, býv. v Humennom,
sobáš 10.4. v Humennom.
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28. marec 2 0 2 1
KVETNÁ NEDEĽA

24. ročník

K V E T N Á N E DE Ľ A

Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia
Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Ten je najdôležitejším v celom cirkevnom roku.
Kvetná nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia, ktoré sa začalo Popolcovou stredou.
Kvetná nedeľa, ktorú slávime tento rok 5. apríla, nám pripomína rozhodnutie židovskej rady
o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do
Jeruzalema. V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie
bahniatka (konáriky vŕby alebo rakyty, pretože pučia na jar ako prvé), tie sa potom spália na
popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy na budúci rok. Svätenie
zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí.
U Židov a starých Rimanov bola palmová ratolesť symbolom víťazstva. Nosili ju v
rukách počas víťazného pochodu. Rovnako na štadiónoch dávali víťazom palmové vetvičky
ako symbol víťazstva. V Novom zákone sa palmová ratolesť stala symbolom triumfu
mučeníka. Olivová ratolesť je symbolom pokoja a mieru.
Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do
Jeruzalema a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej sa prednášajú
pašie – časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie. Pašie (lat. passio – utrpenie) –
opis utrpenia a smrti Ježiša Krista od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako ho
podávajú evanjelisti. V gréckokatolíckej cirkvi sa na rozdiel od rímskeho obradu
na Kvetnú nedeľu nespievajú pašie. Na konci liturgie je myrovanie. Kvetná nedeľa je vo
východnom obrade veľkým sviatkom a má slávnostný charakter. Slávenie Kvetnej nedele sa
začalo najprv v Jeruzaleme a zakrátko sa rozšírilo do celej východnej cirkvi. V 6. až 7.
storočí sa tento sviatok rozšíril aj v západnej (latinskej) cirkvi.
Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je Pánovo
umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia, z toho je názov Veľkonočné trojdnie.
Ono je vlastne vyvrcholením Veľkého týždňa. Začína sa omšou Večere Pána na Zelený
štvrtok a končí sa vešperami Veľkonočnej nedele.
www.svetlosveta.sk

OZNAMY:
1. Milí bratia a sestry, kým platí zákaz vychádzania a sú zakázané verejné slávenia bohoslužieb,
my kňazi slúžime každý deň sv. omše aj súkromne. Sv. omše sú slúžené na úmysly, ktoré ste
nahlásili. Sv. omša, ktorá je naživo vysielaná, je slúžená na úmysel kňaza.
- adoračná miestnosť je počas dňa otvorená k súkromnej modlitbe
- kým platí zákaz vychádzania kontaktujte nás hlavne na mobilnom tel. čísle 0918 601 051,
alebo mailom: snina1@abuke.sk
- Veriacemu je udelená sviatosť zmierenia alebo pomazania chorých pri zachovaní potrebných
opatrení, ak o to žiada. Chorých vyspovedáme u nich doma, kto o to požiada. Veriacich
povzbudzujeme ku vzbudeniu si dokonalej ľútosti s predsavzatím spovede hneď, ako to bude
možné. Zároveň povzbudzujeme ku každodennému duchovnému prijímaniu Eucharistie
v tomto čase, keď nemôžeme fyzicky pristupovať k sv. prijímaniu.
2. Bratia a sestry, počas Veľkého týždňa budú otvorené k súkromnej modlitbe obidve adoračné
miestnosti od 7:00 do 17:00. Kostol bude otvorený k súkromnej modlitbe od 12:00 do 17:00.
Otvorené budú vchody pri adoračných miestnostiach.
3. Milí bratia a sestry, veľká vďaka všetkým dobrodincom, ktorí aj v uplynulom týždni obetovali svoj
milodar na potreby farnosti, farského kostola a aj na veľkonočnú výzdobu. Vďaka vašej obdivuhodnej
štedrosti v tomto náročnom čase farnosť zvláda vyplácať režijné náklady a zároveň aj sčasti splácať
záväzky, ktoré máme. Patrí vám za to veľké poďakovanie. Nech vás za vaše obety a vašu starostlivosť
o chrám a našu farnosť Pán Boh mnohonásobne odmení.
4. Milí veriaci, v Spravodaji si všimnete program živého vysielania sv. omší a ďalšieho
duchovného programu v nasledujúcom týždni. Zvlášť dávame do pozornosti program živého
vysielania počas Veľkonočného trojdnia. Ten je upravený na základe prosby o. arcibiskupa,
o ktorej hovorí ďalší oznam.
5. Počas Veľkonočného trojdnia, na žiadosť o. arcibiskupa, v súlade s Nótou, ktorú vydala
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, odporúčame veriacim sledovať živé
prenosy obradov a sv. omší, ktoré bude celebrovať o. arcibiskup z Košíc a takto sa zjednotiť
v rámci arcidiecézy so svojím biskupom. V tomto čase, keď sme vzájomne od seba oddelení,
vytvoriť takýmto spôsobom jednotu so svojím biskupom. Otec arcibiskup požiadal aj nás
kňazov, aby sme časy jednotlivých slávení vo farnosti, nakoľko je možné, prispôsobili časom
slávení z Katedrály, aby neboli v rovnakom čase. Ponúkam vám link na pripojenie sa k živým
prenosom s otcom arcibiskupom. Vysielanie naživo z katedrály na www.telke.sk: Zelený
štvrtok 10.00 /sv. omša svätenia olejov/ a 18.00; Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a
Veľkonočná nedeľa 10.30. /Nóta o slávení Veľkého týždňa 2021, Kongregácia pre Boží
kult a disciplínu sviatostí: „... Pri sláveniach Veľkého týždňa sa navrhuje uľahčiť
a uprednostniť mediálne šírenie slávení, ktorým predsedá biskup, a povzbudiť veriacich, ktorí
nemôžu navštevovať svoj kostol, aby na znak jednoty sledovali diecézne slávenia.“/
6. Po sv. omši je možné sledovať ďalšiu video-katechézu pre deti a mladých. Katechéza bude

o 13.30 zverejnená aj na YouTube a vo facebookovej skupine farnosti.

7. VEĽKÝ PIATOK: - prísny pôst, 3 x cez deň sa najesť, z toho raz dosýta bez mäsitého
pokrmu. Krížová cesta bude naživo vysielaná o 9:00.
8. Poklona pri Božom hrobe na Veľký piatok do Bielej soboty nebude ani v tomto roku.
9. Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju
spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi – tzv. zbierka na Boží hrob. Milí
bratia
a
sestry,
svoj
milodar
môžete
zaslať
na
toto
číslo
účtu:
SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol: 910 02. Pán Boh zaplať.
10. Na Veľkonočnú nedeľu, 4. apríla o 12:00, dávame do pozornosti tradičné veľkonočné
požehnanie mestu Rím a celému svetu - Urbi et Orbi z Ríma.
11. Požehnanie veľkonočných jedál: Jedlá požehnáme v závere priameho prenosu na Bielu
sobotu a Veľkonočnú nedeľu a okrem toho bude pripravená aj osobitná modlitba požehnania,
ktorú zverejníme na internetovej stránke a vo facebookovej skupine farnosti.
12. Srdečne ďakujeme mladým z našej farnosti, ktorí sa zapojili do krížovej cesty v dnešné
nedeľu cez nahratie videa s jednotlivými zastaveniami.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 29.3. – 4.4.2021
29.3. /pondelok/
30.3. /utorok/
31.3./streda/
1.4.
ZELENÝ
ŠTVRTOK
2.4.
VEĽKÝ PIATOK
3.4.
BIELA SOBOTA
Veľkonočná vigília
4.4.
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

17:30 bolestný ruženec
18:00 sv. omša
18:00 sv. omša
18:00 sv. omša,
adorácia

Časy slávení z katedrály v
Košiciach. Celebrantom bude otec
arcibiskup
Mons. Bernard Bober.

19:00

Katedrála: s o. arcibiskupom
10:00 a 18:00

9:00 krížová cesta

Link: www.telke.sk

17:00 obrady

Katedrála: s o. arcibiskupom 15:00

20:30

Katedrála: s o. arcibiskupom 19:00

10:30

Katedrála: s o. arcibiskupom 10:30

PREDSEDA KBS: IGNOROVANIE POŽIADAVIEK CIRKVI SA STALO NEUDRŽATEĽNÉ
Vážený pán minister, už rok robíme, čo je v našich silách, aby sme štátu pomohli v zápase s
pandémiou. Naše doterajšie prosby o najzákladnejší priestor pre duchovnú službu nepriniesli žiaden
výsledok. Osobné stretnutie s pánom premiérom sa neuskutočnilo pre politické problémy. Výkonná
moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Kým lekári a vedci
v konzíliách majú pre legitímne prejavy náboženskej slobody aj vo výnimočnom stave pochopenie,
tieto sa pravdepodobne stali predmetom na výmenu pri politických súbojoch. Vydržali sme aj
neadekvátne obmedzenia a spôsoby zaobchádzania, lebo sme chceli (a stále chceme) podržať krajinu
v boji. "Spolu to zvládneme" sme nepokladali len za prázdne heslo. Rok sme sa zdržali akýchkoľvek
kritík, hoci nás viacero komunikačných prejavov, ktorých sme boli svedkami, mrzelo. Ignorovanie
zásadných požiadaviek Cirkvi sa však stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom
sme celé mesiace - od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú starostlivosť. Takú,
ktorá sa jednoducho nedá poskytnúť cez televízor. Tíšime, upokojujeme, zmierňujeme, kde sa dá.
Štát ale neustále predlžuje úplný lockdown náboženského života - a tak ľudia síce bez ťažkostí môžu
stáť vedľa seba v doprave, v obchodoch, na výdajných miestach akéhokoľvek tovaru, pri výrobných
linkách či v radoch na testovanie, ale do kostola a ani na sväté prijímanie už mesiace legálne prísť
nemôžu. Z týždňa na týždeň na našu adresu rastú výzvy vzoprieť sa neprimeranosti opatrení.
Nesieme zodpovednosť za veriacich a nechceme dopustiť, aby ich ohrozilo brachiálne vynútenie
obmedzení. Dôrazne však nesúhlasíme s nadmerným zasahovaním štátu do náboženského života
v krajine a sme presvedčení, že dochádza k neadekvátnemu obmedzeniu náboženskej slobody, ktorá
má byť - v príslušnej miere - rešpektovaná aj vo výnimočnom stave. Chceli sme sa vyhnúť sporom
a dúfali sme v ústretovosť štátu. Vážený pán minister, napríklad včera sme zareagovali aj na Vašu
ostatnú výzvu pomôcť seniorom s registráciou na očkovanie: Katolícka charita zriadila bezplatné
číslo s rozsiahlym tímom ľudí v pozadí: kresťanské spoločenstvá mladých sa aktivizujú po celom
území Slovenska. Viete, že naši kňazi a rehoľníci vytrvalo pomáhajú v nemocniciach. Stojíme pri
ľuďoch, ktorí sú pandémiou najviac zasiahnutí. No odmietnutie garantovania ešte aj individuálnej
pastorácie - a aspoň minimálnej, presnými pravidlami stanovenej možnosti verejných bohoslužieb,
je pre nás veľkým sklamaním. Pritom naši susedia vôbec nemajú plošné zákazy bohoslužieb.
Je známe, že vo viacerých krajinách sveta už súdy vyhlásili zásahy výkonnej moci štátu
do náboženskej slobody za nezákonné či neprimerané. Naposledy v Škótsku. Hoci sme z našej strany
neiniciovali kroky takouto cestou, naliehavo žiadame, aby Slovensko primerane rešpektovalo
náboženskú slobodu a bralo ohľad na duchovné potreby svojich obyvateľov.
Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS

