LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
19.4. – 25.4.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
6:00 Za obrátenie Jozefa
7:00 Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
PONDELOK - 19.4.
féria
17:00 + Bronislav, Bernardína
18:00 ZBP rod. Kuciakovej
6:00 ZBP rod. Karľovej
7:00 + Antónia
UTOROK - 20.4.
féria
17:00 Poďakovanie za 70 r. ž. Evy
18:00 + Jozef Timko
6:00 + Juraj, Katarína Kovaľoví, Štefan Pristaš
7:00 Na úmysel kňaza
STREDA - 21.4.
féria
17:00 + Anton, Klaudia a z rod.
18:00 + Jozef Kováč
6:00 + Štefan Harmanský
ŠTVRTOK - 22.4.
7:00 ZBP Matúš a Mária (15 r. man. ž.) a rod.
féria
večer o 18:00 za
17:00 + Anna Štofíková a rodičia (ul. SNP)
duchovné povolania
18:00 Na úmysel kňaza
6:00 + Ján Lazorik
7:00 Na úmysel kňaza
PIATOK - 23.4.
Sv. Vojtech, spomienka
17:00 + Mária, Juraj Terpakoví
18:00 Na úmysel kňaza
6:00 + Anna, Štefan Juškoví, Jozef Čopík, Katarína
SOBOTA - 24.4.
féria

7:00

Na úmysel bohuznámej

17:00

Poďakovanie za 50 r. spol. ž. Jozefa a Margity

18:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:30
17:00
18:00
18:00

+ Andrej, Anna a súrodenci
Na úmysel kňaza
Na úmysel kňaza
ŠTVRTÁ
+ Ján, Anna Kornucikoví
VEĽKONOČNÁ
ZBP Mária 60 r. ž.
NEDEĽA - 25.4.
Za farnosť
Nedeľa Dobrého pastiera
Na úmysel kňaza
ZBP Alžbeta (50 r. ž.) a rod.
pondelok
/sv. zmierenia o 17:30/ Na úmysel kňaza
/sv. zmierenia o 17:30/
piatok
18:00
STAKČÍN
+ Anton, Anna, Július, Stanislav, Zuzana Brajovskí
nedeľa
7:45 Na úmysel kňaza
nedeľa
9:00 Na úmysel kňaza
KANCELÁRIA: Pondelok - Piatok /9.00 - 10.00/. Je vhodné v tomto období vybavovať
úradné veci hlavne cez telefón /0918 601 051/, alebo mailom /snina1@abuke.sk/

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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24. ročník

CHÝBAJÚ NÁM SEMAFORY

Križovatiek v živote pribúda a začínajú nám chýbať semafory. Lepšie povedané:
možno aj sú, ale už na nich bliká iba oranžové svetlo a človek preberá zodpovednosť za svoje
rozhodnutie. Si na hlavnej? Nie si? Môžeš ísť, alebo musíš počkať? Život sa stáva
komplikovanejším, križovatiek pribúda a na jednej už nie sú iba tri cesty, tri voľby, ako to
bolo v rozprávkach. Možnosti, kadiaľ vykročiť, sa množia do nekonečna. Jednoducho
povedané: biblická dilema Kristus alebo Barabáš sa mení na Kristus alebo tisíc Barabášov.
Vyberte si. Židia v tej prvej dileme zlyhali: Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali
ste, aby vám Pilát prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, toho, ktorý dáva život, a žiadali
ste si prepustiť toho, kto ho berie. Naša voľba nie je ľahšia, ale ťažšia o to oranžové blikajúce
svetlo a o ten počet možností… Dá sa tu čosi robiť alebo iba bezradne pozerať na jednu,
či druhú stranu? Alebo risknúť a vykročiť iba tak?
Neslobodno. Človek potrebuje istotu. Nemôže si však všetko overovať svojím životom,
pretože životom sa dajú niektoré veci overiť iba raz. A to je príliš málo… Našťastie je tu
riešenie. Ponúka nám ho žalmista, ktorý sa v pokoji ukladá a usína, lebo Pán ho nechá
odpočívať v bezpečí. Vtedy, keď sa mnohí pýtajú: Kto nám ukáže šťastie? Kto nám dá
istotu? My hovoríme a prosíme: Pane, ukáž nám svetlo tvojej tváre ako znamenie. Teda je tu
riešenie. Židia by sa neboli pomýlili, keby sa boli pozreli do Kristovej tváre, do jeho očí a do
tváre Barabáša a do jeho očí. Kristova tvár je znamenie. Jeho oči nás presviedčajú. Treba ho
poznať, treba sa k nemu priblížiť a nepomýlime sa. Ján nám pripomína: podľa toho vieme,
že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí „poznám ho“ a nezachováva
jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Pomýli sa, pôjde zle. Kto však zachováva jeho
slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A spravodlivý Ježiš Kristus, náš zástanca
u Otca, ho povedie správnou cestou. Otvorí mu myseľ, aby porozumel Písmu a kráčal
bezpečnou cestou…
Žijeme v dobe komplikovaných križovatiek. Tisíce Barabášov stojí pri cestách s reklamnými
sloganmi a odporúčajú nám tú svoju ako najlepšiu a najbezpečnejšiu. Človek však vie, že iba
jedna môže byť tá správna. Znamenie istoty, zelené svetlo na semafore však chýba. Strácame
istotu. Čo robiť? Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.
www.knazi.sk

Základné informácie pre veriacich farnosti Sv. Kríža v Snine /19.4.-25.4.2021/

Milí bratia a sestry, s radosťou vás po dlhom čase pozývame k sláveniam sv. omší v našom
farskom chráme. Srdečne pozývame do služby všetkých v rôznych službách v našej farnosti.
Aj keď stále platia rôzne obmedzenia, je možnosť rozdeliť sa na sv. omše a konečne vytvoriť živé
a osobné spoločenstvo, zhromaždené okolo Krista. Chceme všetkých poprosiť aj o rešpektovanie
programu a jednotlivých časov určených pre konkrétny účel /napr. čas spovede, hlásenia úmyslov,
kancelárie atď./, aby nám nevznikal chaos.
Vopred všetkým za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s vami v našom kostole.
BOHOSLUŽBY, KRSTY, SOBÁŠE, POHREBY:
15 m2 na osobu. Do tohto počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov.
Povinná dezinfekcia rúk, prekryté horné dýchacie cesty, vždy 2 m
rozostupy - interiér aj exteriér /okrem spoločnej domácnosti/, bez podávania
Všeobecné
usmernenia
rúk, sv. prijímanie výlučne na ruku, v prípade respiračného ochorenia zostať
v domácej izolácii a kontaktovať lekára.
Vyhláška hlavného hygienika SR nikde nespomína nutnosť negatívneho testu.
Iné hromadné podujatia: do 6 osôb /napr. náuky, čakanie na spoveď atď./
Kostol sa bude otvárať 35 min. pred sv. omšou. Modlitba
SV. OMŠE
sv. ruženca v týždni bude pred prvou sv. omšou ráno a večer.
a modlitba sv. ruženca
V nedeľu bude modlitba sv. ruženca 30 minút pred sv. omšou o 6:00
2
Účasť: 15 m na osobu,
a pred sv. omšou o 10:30. Vstup na sv. omšu bude iba vchodom pri
do počtu sa nerátajú deti
kancelárii, kde bude služba, ktorá dohliadne na povolený počet osôb.
do 10 rokov.
Zo sv. omše sa bude odchádzať východom pri druhej adoračnej
SNINA: 80 osôb +
miestnosti (od pomníka).
asistencia
SV. OMŠE OD PONDELKA DO SOBOTY:
STAKČÍN: 20 osôb
6:00, 7:00 /pre seniorov/, 17:00, 18:00
Štvrtok sv. omša o 18:00 vyhradená iba pre prvoprijímajúce deti
ŽIVÉ PRENOSY
a aspoň jedného z rodičov.
SV. OMŠÍ:
Piatok sv. omša o 18:00 vyhradená výlučne pre birmovancov –
keďže sú v týždni každý
účasť birmovancov nutná.
deň štyri sv. omše, živé
SV. OMŠE V NEDEĽU:
prenosy sv. omší v týždni
/už
večerné
sv.
omše v sobotu sú s platnosťou na nedeľu/
nebudú. Zostáva iba živý
6:00
/pre
seniorov/,
7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 17:00, 18:00
prenos sv. omše v nedeľu
(pri
sv.
omšiach
o
9:00
a 10:30 bude zapnuté aj vonkajšie
o 10:30, kým platí
ozvučenie
/vonku
rozostupy
2 m/; 10:30 naživo vysielaná)
dišpenz otcov biskupov.
Program sv. omší a rozpis úmyslov si všimnite v Spravodaji.
SVIATOSŤ ZMIERENIA
Pri čakaní na spoveď max.
6 osôb, rozostupy 2 m – ak je
viac osôb je potrebné čakať
v chráme pri súkr. modlitbe.

OD PONDELKA DO PIATKA 12:00 – 16:30
BUDE K DISPOZÍCII KŇAZ.
V tom čase bude otvorený celý kostol k súkr. modlitbe
a adorácii. Sv. prijímanie každú hodinu.
Obidve adoračné miestnosti otvorené k súkromnej modlitbe
po druhej rannej sv. omši do prvej večernej.

NÁVŠTEVA CHORÉHO

Po dohode s kňazom na tel. čísle: 0918 601 051

KANCELÁRIA
ÚRADNÉ HODINY
AKTUÁLNE
INFORMÁCIE
DÁTUM
25.4.2021

Pondelok - Piatok /9.00 - 10.00/. Je vhodné v tomto období
vybavovať úradné veci hlavne cez telefón
/0918 601 051/, alebo mailom /snina1@abuke.sk/
Web: www.farasnina.sk;
Facebook: Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina

ČAS
LEKTORI
7.00 manželia Pavlíkoví
8.00 manželia Kurťákoví
9.00 manželia Harakaľoví
10.30 Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM
MUDr. Eduard Ferenc
Katarína Telehová

ĎALŠIE OZNAMY:
1. 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.
2. Milí bratia a sestry, veľká vďaka všetkým dobrodincom, ktorí aj v uplynulom týždni obetovali svoj
milodar na potreby farnosti, farského kostola. Nech vás za vašu štedrosť a vašu starostlivosť o chrám
a našu farnosť Pán Boh mnohonásobne odmení.
3. BIRMOVANCI – vo štvrtok 8.4. sme birmovancom zaslali mail s konkrétnymi informáciami
a s pozvaním na individuálnu spoveď a osobný rozhovor s kňazom. Prosíme birmovancov, ktorí
prizabudli, aby si všimli mail a informácie v ňom. V piatok o 18:00 bude sv. omša vyhradená pre
birmovancov. Pri sv. omši v oznamoch zaznejú konkrétne informácie k birmovke. Účasť birmovancov nutná.
4. PRVOPRIJÍMAJÚCI – vo štvrtok o 18:00 bude vyhradená sv. omša pre deti a aspoň jedného
z rodičov. Deti do 10 rokov sa nezapočítavajú do počtu osôb v súvislosti s nariadením 15 m2 na osobu
v chráme. Prosíme rodičov o účasť spolu s deťmi. Vo štvrtok 29.4. v oznamoch, v rámci sv. omše,
dohodneme s rodičmi termín 1. sv. prijímania a ďalšie potrebné veci.
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. PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA /NÁUKY/ - uprednostňujeme jednoznačne osobné stretnutie
pred online stretnutím. Tento oznam sa týka iba snúbencov, ktorí majú naplánovaný sobáš od 15.5. do
konca júna. Dávame k dispozícii dva termíny prípravy: sobota 1.5. a sobota 15.5. /snúbenecký pár si
vyberie jeden z týchto termínov/. Je potrebné vyhradiť si daný deň na absolvovanie predmanželskej
prípravy. Program bude pripravený tak, aby boli dodržané všetky aktuálne nariadenia.
Prosíme snúbencov, ktorých sa to týka, aby pre bližšie informácie kontaktovali p. Jána Dubjaka mailom:
dubjak.jan@gmail.com. Informácie pre snúbencov, ktorí majú naplánovaný sobáš od júla, oznámime
neskôr, aj na základe toho, ako sa budú vyvíjať obmedzenia, či uvoľnenia pre organizovanie
hromadných podujatí. Prosíme o trpezlivosť a za pochopenie ďakujeme.
7. ÚMYSLY SV. OMŠÍ – milí bratia a sestry, v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov budeme
prijímať úmysly sv. omší. Prosíme všimnite si, kedy je možné nahlásiť úmysel sv. omše.
NA MESIAC MÁJ – úmysel je možné nahlásiť pondelok 19.4., utorok 20.4. a stredu 21.4.
v týchto časoch: v kancelárii po skončení druhej rannej sv. omše /7:00/, alebo po skončení druhej
večernej sv. omše /18:00/. Alebo telefonicky: 9:00 – 10:00, alebo 17:00 – 18:00.
NA MESIAC JÚN - pondelok 26.4., utorok 27.4. a stredu 28.4. v týchto časoch: v kancelárii
po skončení druhej rannej sv. omše /7:00/, alebo po skončení druhej večernej sv. omše /18:00/.
Alebo telefonicky: 9:00 – 10:00, alebo 17:00 – 18:00.
8. V sobotu bola vykonaná kompletná dezinfekcia kostola, adoračných miestností, kancelárie atď.
Chcem sa srdečne poďakovať sponzorovi, ktorý dezinfekciu priestorov zabezpečil.
9. Milí bratia a sestry, v týždni, ktorý je pred nami sa modlíme za duchovné povolania. Na budúcu
nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera je zbierka na podporu kňazského seminára. Všetkým, ktorí sa
rozhodnete seminár podporiť, vopred úprimná vďaka.

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.
Mimo farnosti
Mgr. Lukáš Šafran, býv. v Prešove a Mgr. Ľudmila Jušková, býv. v Prešove, sobáš 24.4. 2021.

MILODARY:
SNINA - na kostol: z krstu J. Aľušíka 100 €, z krstu D. Kurillu 50 €, z pohrebu V. Fedákovej 50 €.
Milodary zo všetkých pokladničiek v chráme: 569,86 €.
Milodary cez farský účet: 10.4. 20 €; 11.4. 25 €, 50 €, 30 €, 50 €; 12.4. 100 €, 100 €;
13.4. 20 €, 20 €, 20 €; 15.4. 50 €, 50 €, 30 €, 30 €; 16.4. 30 €, 50 €; 17.4. 50 €.

Mgr. Jana Kozejová

Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812

Ing. Marianna Hancová

PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

