LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
12.4. – 18.4.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
+ Ján, Anna Gičoví
PONDELOK - 12.4.
+ Dominik Hovaňák
po 2. veľkonočnej nedeli
+ Anna, Ján, rodičia, Ján, Anna, Ján
+ Jozef Marinič
ZBP a dary DS pre Sophiu
UTOROK - 13.4.
+ Jozef, Mária Karľoví a Helena Petrovčinová
po 2. veľkonočnej nedeli
Stakčín: + Štefan, Anna, Mikuláš, Viera
a Magdaléna Uhrín
ZBP Janka (40 r. ž.) a jej rod.
Poďakovanie za ZBP Ján a Mariana Dzidoví
STREDA - 14.4.
(30 r. man. ž)
po 2. veľkonočnej nedeli
+ Emília Micenková
Stakčín: ZBP Pavol Bednár (60 r. ž.)
+ Štefan, Mária, Pavol
ŠTVRTOK - 15.4.
+ Ladislav Max
po 2. veľkonočnej nedeli
+ Štefan Ďurika (ul. Pugačevova)
+ MUDr. Antónia Felšöciová (výročná)
PIATOK - 16.4.
+ Mária
po 2. veľkonočnej nedeli
+ Anna Pavliková (1. výr.)
+ Anton Kravjanský
SOBOTA - 17.4.
+ Margita Fedáková (3. výr.)
po 2. veľkonočnej nedeli
+ Emília Štofirová
Poďakovanie za 50 r. ž. Marek a 40 r. ž. Ivana
a ich rodín
TRETIA
ZBP Benjamín Haburaj (25 r. ž.)
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA - 18.4.
ZBP Anna Gerbocová (80 r. ž.) a za manželov
Gerbocových (35 r. man. ž.)
Za farnosť
V Snine v utorok
STAKČÍN
V Snine v stredu
KANCELÁRIA: počas zákazu vychádzania nás kontaktujte na:
tel. čísle 0918 601 051, alebo mailom: snina1@abuke.sk
MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznámy 50 €, bohuznáma 40 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 10 €,
bohuznámi 100 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma rodina 25 €,
rod. Bončíková 20 €, z krstu A. Kačaljaka 50 €,
z krstu Š. Aľušíka 50 €.
Milodary zo všetkých pokladničiek v chráme: 1726,37 €.
Milodary cez farský účet: 4.4. - 14 €, 5 €, 20 €; 5.4. - 20 €; 6.4. - 30 €, 20 €, 20 €, 10 €, 50 €;
7.4. - 50 €, 20 €, 30 €, 37 €, 30 €, 100 €, 5 €, 20 €; 8.4. - 50 €, 200 €; 9.4. - 10 €, 14.70 €, 20 €;
10.4. - 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

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

24. ročník

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Všetko sa to začalo prostredníctvom sestry Faustíny (vlastným menom Helena
Kowalska). Narodila sa 25. augusta 1905 v Glogowci pri Lodzi v mnohodetnej rodine.
Po niekoľkých rokoch služby v zámožných rodinách vstúpila do Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdenstva.
Žila neobyčajne bohatým duchovným životom, ktorý bol preplnený rozličnými
mystickými darmi. Jej misia spočívala v ohlasovaní pravdy o milosrdnej Božej láske,
vyprosovaní Božieho milosrdenstva pre svet, okrem iného skrze nové formy
praktizovania kultu Božieho Milosrdenstva (obraz, sviatok, ruženec, hodina
Milosrdenstva ), a tiež dala podnet k vzniku apoštolského hnutia Božieho milosrdenstva.
Zomrela 5. októbra 1938 v Krakove. Zanechala svoj „Denníček duše", ktorý patrí
k vynikajúcim dielam mystickej literatúry. V roku 1995 bola uznaná za duchovnú
spoluzakladateľku Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Pápež Ján
Pavol II. vykonal jej beatifikáciu v Ríme v roku 1993 a v roku 2000 ju vyhlásil za svätú.
Z denníka sestry Faustíny: Lebo Boh je milosrdenstvo samo. Je milosrdný
a zároveň je milosrdenstvo samo. Stačí len jedno: „dôveruj mi". A to je podstata
Božieho milosrdenstva: „dôveruj Bohu a buď milosrdný k ľuďom". Lebo z týchto vecí
budeš súdený pri poslednom súde. Sv. Faustína nám zanechala krásny odkaz o Božom
milosrdenstve. Odkaz, v ktorom môže nájsť spásu každý z nás. A aké je tajomstvo tohto
odkazu? Tajomstvo spočíva v kulte Božieho milosrdenstva, ktorý sa skladá zo štyroch
častí:
1. Uctievanie Ježiša na obraze Božieho milosrdenstva
2. Korunka k Božiemu milosrdenstvu
„Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť."
3. Sviatok Božieho milosrdenstva
4. Hodina Božieho milosrdenstva (15.00 h.) "O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo
zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj
zvlášť o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre
celý svet.“
www.upcbb.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.
- 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 požiada. Kto by chcel pristúpiť ku spovedi, nech nám zavolá na mobilné
telefónne číslo a dohodneme čas spovede. Po spovedi podáme Eucharistiu.
2. Bratia a sestry, počas dnešnej nedele bude kostol otvorený k súkromnej modlitbe po sv.
omši, tzn. od 12:00 do 17:00. V tom čase bude možné prijať Eucharistiu. Od pondelka budú
otvorené k súkromnej modlitbe obidve adoračné miestnosti od 7:00 a od 12:00 bude otvorený
kostol do 17:00. Otvorené budú vchody pri adoračných miestnostiach. V čase od 12:00
do 17:00 budeme každú polhodinu podávať sv. prijímanie.
3. Milí bratia a sestry, veľká vďaka všetkým dobrodincom, ktorí aj v uplynulom týždni
obetovali svoj milodar na potreby farnosti, farského kostola aj pri zbierke na Boží hrob.
Nech vás za vašu štedrosť a vašu starostlivosť o chrám a našu farnosť Pán Boh mnohonásobne
odmení. Pán Boh zaplať.
4. Dnes slávime nedeľu Božieho milosrdenstva. Obraz Božieho milosrdenstva bude dnes
vystavený v chráme k verejnej úcte. Každý, kto si dnes nábožne uctí tento obraz - pomodlí sa
Modlitbu Pána, Verím v Boha a k tomu pridá nábožný povzdych vzývajúci Božie
milosrdenstvo /napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti/, môže za obvyklých podmienok získať
úplne odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.
5. 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.

6. Informácia pre snúbencov ohľadom predmanželskej prípravy. Keďže aktuálne je
dovolená individuálna duchovná služba, predmanželská príprava bude individuálna s každým
snúbeneckým párom zvlášť a osobne. Toto sa týka párov, ktoré majú plánovaný sobáš
najbližšie týždne do polovice mája. Tieto páry budeme z fary kontaktovať v najbližších dňoch.
Pre snúbenecké páry, ktoré majú plánovaný sobáš od 15.5. do konca roka, zverejníme spôsob
predmanželskej prípravy na základe uvoľnení, ktoré sa všeobecne očakávajú od 19.4.2021.
Informáciu zverejníme ihneď, ako budú známe konkrétne opatrenia. Plánovanie v tomto čase
je veľmi zložité. Ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch nikto netuší a preto aj
predmanželská príprava bude prebiehať vždy na základe aktuálnych obmedzení a možností.
Prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Vďaka.
7. Vo štvrtok 15.4. bude slúžená súkromná sv. omša v nemocničnej kaplnke. Pri sv. omši
si uctíme sv. Damiána de Veuster, ktorý je patrónom tejto kaplnky.
8. V uplynulom týždni bola vykonaná kompletná dezinfekcia kostola, adoračných miestností,
kancelárie atď. Chcem sa srdečne poďakovať bohuznámemu sponzorovi, ktorý dezinfekciu
priestorov zabezpečil.
PRVOPRIJÍMAJÚCI
Prosíme rodičov, aby pomohli deťom zopakovať si základné modlitby a modlitbu ľútosti.
Od 19.4. očakávame určité uvoľnenia. Na základe nich vás budeme informovať o spôsobe
prípravy na 1. sv. prijímanie v ďalšom období a ihneď, ako to bude možné, zorganizujeme
stretnutie rodičov.
OZNAM PRE BIRMOVANCOV
Milí birmovanci, vo štvrtok sme vám všetkým zaslali e-mail s aktuálnymi informáciami
k birmovke. Chceme pripomenúť, že v nasledujúcom týždni vás všetkých pozývame na
sv. spoveď, ktorá bude spojená s osobným rozhovorom s kňazom. Je potrebné sa nahlásiť
(čím skôr) na presný termín a čas, ktorý dohodneme telefonicky na našom tel. čísle:
0918 601 051. O bližších informáciách, ako bude prebiehať príprava na birmovku vás budeme
priebežne informovať. Tešíme sa na vás.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 12.4. – 18.4.2021
12.4. Pondelok

17.30 slávnostný ruženec
18:00 sv. omša

13.4. Utorok

18:00 sv. omša

14.4. Streda

18:00 sv. omša, adorácia

15.4. Štvrtok

18:00 sv. omša

16.4. Piatok

18:00 sv. omša

17.4. Sobota
18.4. TRETIA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

nevysiela sa
10:00 slávnostný ruženec
10:30 sv. omša

V NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA ZVONY POZVÚ K MODLITBE
ZA OBETE PANDÉMIE

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú
zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali
k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za
všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla bude
Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá
završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho
milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením,
smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali,
aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu
pomoc pre pozostalých.
"Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň
zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme
veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie.
Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu
Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie,
ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych
a pozostalých," povedal pre TK KBS predseda Konferencie
biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Biskupi
požiadajú svojich kňazov, aby napoludnie v nedeľu 11. apríla
spustili na desať minút zvony vo všetkých farnostiach
a veriacich pozvali k modlitbám na tento úmysel.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Daniel Vasko, býv. v Kalnej Roztoke a Denisa Antoníková, býv. v Kalnej Roztoke , sobáš 24.4.
v Snine o 14:00 hod.
Daniel Hnatkovič, býv. v Starej Ľubovni a Martina Bušová, býv. v Snine, sobáš 24.4. v Snine
o 16:00 hod.
Ing. arch. Michal Mráz, býv. v Snine a Juliana Čopová, býv. v Snine, sobáš 30.4. v Snine
o 15:00 hod.
Mimo farnosti
Mgr. Lukáš Šafran, býv. v Prešove a Mgr. Ľudmila Jušková, býv. v Prešove, sobáš 24.4.
v Čertižnom.

