LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
26. 4. – 2. 5. 2021
deň
čas
úmysel sv. omše
6.00 + Martin Demjan (2. výr.) a + Jozef Dankovič
7.00 ZBP Agáta, Juliana, Viktória
PONDELOK - 26. 4.
17.00
+ Adolf (nedož. 60 r. ž.) a rodičia
féria
+ Jaroslav Lempeľ, rodičia, svokrovci
18.00
a z rod. Štofikovej
6.00 ZBP Jaroslav, Peter a rodičia
7.00 + Vojtech Opálka, z rod. a + Mária Kresilová
UTOROK - 27. 4.
féria
17.00 + Mária Kornuciková
18.00 + Ján Dunaj, sestra Mária, syn Ján
6.00 + Ján a rodičia
7.00 Na úmysel kňaza
STREDA - 28. 4.
féria
17.00 + Anna (1. výr.) a Ján (7. výr.) Bockoví
18.00 + Anna, Mikuláš, Alexander Šestákoví
6.00 + František Ondika, Mária, Michal Pacoví
ŠTVRTOK - 29. 4.
Sv. Katarína Sienská,
7.00 + Emília, Cyril, Jarolím, Viliam
patrónka Európy,
17.00
+ Štefan Miško
sviatok
18.00 Na úmysel kňaza
6.00 Poďakovanie za 75 r. ž. Pavol
7.00 + Jozef, Mária, Pavol Čopíkoví
PIATOK - 30. 4.
féria
17.00 + Margita Mariničová (3. výr.) a z rod.
18.00 Na úmysel kňaza
6.00 + Juraj, Mária
SOBOTA - 1. 5.
7.00 RB, NSPM
Sv. Jozef, robotník,
ľubovoľná spomienka
17.00 + Zuzana Savková, Štefan Savka
Večerné sv. omše z nedele
18.00 + Katarína Štofirová
6.00 Na úmysel kňaza
7.00 Na úmysel kňaza
PIATA
8.00 ZBP Jozef, Silvia Homzoví
VEĽKONOČNÁ
9.00 ZBP Ladislav (40 r. ž.)
NEDEĽA - 2. 5.
10.30 Za farnosť
17.00 Na úmysel kňaza
18.00 + Helena, Bartolomej Barnoví (1. výr.)
piatok
18.00 + Štefan Poldruhák
sobota
8.00 + Július, Anna, Július, Ján Nízky
nedeľa
7.45 Na úmysel kňaza
nedeľa
9.00 ZBP Rudolf Graus (80 r. ž.)
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/

STAKČÍN

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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4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

24. ročník

N E DE Ľ A DO B RÉ H O PAS T I E R A
V dnešnom evanjelium sa Ježiš predstavuje ako dobrý pastier: „Ja som dobrý pastier. Dobrý
pastier položí svoj život za ovce.“ Asi nikto z nás ešte nestretol takého pastiera, ktorý by bol
ochotný dať svoj život za ovce. Ale Pán Ježiš nemá na mysli vzťah človeka ku zvieratám, myslí
na vzťah Boha k ľuďom. Naša inteligencia, na ktorú sme takí pyšní, je vo vzťahu k Božej
múdrosti, ako inteligencia nerozumnej a krátkozrakej ovce k inteligencii a videniu človeka. A
predsa má človek obrovskú cenu v Božích očiach. Nie je to cena, ktorá by vychádzala priamo z
našej prirodzenosti. Cena, ktorú máme, je cena, ktorú nám dáva Boh vo svojom srdci, je to cena
jeho lásky k človeku, Boží život za náš život. „Dobrý pastier položí svoj život za ovce“.
Zároveň je to cena, ktorú nám dáva naše predurčenie, Boží plán s nami, lebo zmyslom našej
existencie je zbožštenie. Človek sa skrze prijatie Krista, jediného Božieho Syna, môže a má
stať Božím Synom. „Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a
uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na
ovciach.“ Ježiš nie je nájomník. Sme jeho ľud a ovce jeho stáda. A On sa bije za to, čo mu
právom patrí. Všetko bolo stvorené skrze Neho a pre Neho. Celé stvorenie mu patrí. Jemu je
daná všetka moc na nebi i na zemi. Ježiš je Vtelená Láska. Pri jeho ľude ho drží puto lásky,
jeho vlastné bytie, jeho vlastná vernosť a stálosť. On je Láska, nemôže byť iný. Láska je jeho
podstatou. Láska k Otcovi i láska k nám, ktorí ho prijímame a nasledujeme. Ježiš o sebe
prehlasuje: „Ja som dobrý pastier.“ Možno sa človek pýta: „Potrebujem pastiera? Či nie som
schopný prebádať zákonitosti sveta?“ Možno, zákonitosti vonkajšieho sveta ako tak poznáme,
ale svet duchov, duchovný svet je pre nás nebezpečný, neprebádaný. V tom svete na človeka
číhajú dravce, omnoho horšie ako medveď a vlk, a to satan a jeho anjeli, ktorých rafinovanosť
prevyšuje našu ľudskú chytrosť. Potrebujeme pastiera, ktorý nás uchráni od priepasti smrti, do
ktorej sa ľudské stádo vo svojej poblúdenosti ženie. Dokonalá láska, ku ktorej je pozvaný a
vyzvaný každý človek má tento znak: „Dáva život.“ Človek prichádza na svet len vďaka tomu,
že rodičia sú ochotní zrieknuť sa života. Bez tejto schopnosti vyhasína ľudský rod. Kde sa
stráca Kristova moc, kde sa ľudia zriekajú svojho kresťanstva, stráca sa aj schopnosť priviesť
na svet potomstvo, miznú deti. Boh Otec miluje tých, ktorí sú ochotní ako Kristus, dať svoj
život. Fyzickí i duchovní otcovia a matky, musia prejsť seba zrieknutím, aby dali život
potomstvu. Ak chceme intenzívnejšie prežiť Otcovu lásku, dávajme svoj život v sebazrieknutí.
www.frantiskani.sk

Základné informácie pre veriacich farnosti Sv. Kríža v Snine /26. 4. - 2. 5. 2021/

Všeobecné usmernenia : 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 rúk, sv. prijímanie výlučne
na ruku, v prípade respiračného ochorenia zostať v domácej izolácii a kontaktovať
lekára. K účasti na bohoslužbe nie je potrebné preukazovať sa neg. testom.
Iné hromadné podujatia: do 6 osôb /napr. náuky, čakanie na spoveď atď./
Kostol sa bude otvárať 35 min. pred sv. omšou. Modlitba
sv. ruženca v týždni bude pred prvou sv. omšou ráno
SV. OMŠE
a večer. V nedeľu bude modlitba sv. ruženca 30 minút
a modlitba sv. ruženca
pred sv. omšou o 6.00 a pred sv. omšou o 10.30. Vstup
Účasť: 15 m2 na osobu, do na sv. omšu bude iba vchodom pri kancelárii, kde bude
počtu sa nezapočítavajú deti do
služba, ktorá dohliadne na povolený počet osôb.
10 rokov.
Zo sv. omše sa bude odchádzať východom pri druhej
SNINA: 80 osôb +
adoračnej miestnosti (od pomníka).
asistencia
SV. OMŠE OD PONDELKA DO SOBOTY:
STAKČÍN: 20 osôb +
6.00, 7.00 /pre seniorov/, 17.00, 18.00
asistencia
Štvrtok sv. omša o 18.00 vyhradená iba pre
prvoprijímajúce deti a aspoň jedného z rodičov.
ŽIVÉ PRENOSY
Piatok sv. omša o 18.00 vyhradená výlučne pre
SV. OMŠÍ:
keďže sú v týždni každý birmovancov – účasť birmovancov nutná.
SV. OMŠE V NEDEĽU:
deň 4 sv. omše, živé
/už
večerné
sv.
omše v sobotu sú s platnosťou na nedeľu/
prenosy sv. omší v týždni
6.00
/pre
seniorov/,
7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 17.00, 18.00
nebudú. Zostáva iba živý
(pri
sv.
omšiach
o
9.00
a 10.00 bude zapnuté aj vonkajšie
prenos sv. omše v nedeľu
ozvučenie
/vonku
rozostupy
2 m/; 10.30 naživo
o 10.30, kým platí dišpenz
vysielaná.)
otcov biskupov.
Program sv. omší a rozpis úmyslov si všimnite
v Spravodaji.
SVIATOSŤ ZMIERENIA OD PONDELKA DO PIATKA 12.00 – 16.30
Pri čakaní na spoveď max. BUDE K DISPOZÍCII KŇAZ.
6 osôb, rozostupy 2 m – ak V tom čase bude otvorený celý kostol k súkromnej
je viac osôb je potrebné modlitbe a adorácii. Sv. prijímanie každú hodinu.
čakať v chráme pri súkr. Obidve adoračné miestnosti otvorené k súkromnej
modlitbe po rannej sv. omši do večernej.
modlitbe.
NÁVŠTEVA CHORÉHO
Po dohode s kňazom na tel. čísle: 0918 601 051
Pondelok - Piatok /9.00 - 10.00/. Je vhodné v tomto
KANCELÁRIA
období vybavovať úradné veci hlavne cez telefón
ÚRADNÉ HODINY
/0918 601 051/, alebo mailom /snina1@abuke.sk/
AKTUÁLNE
Web: www.farasnina.sk;
INFORMÁCIE Facebook: Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina
DÁTUM
2. 5. 2021

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7.00
8.00
9.00
10.30

manželia Tongeľoví
Štefan Janko a Štefánia Kozejová
Mgr. Daniel Gavura a Mgr. Dana Šalachová
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová

Michal Rosoľanka
Mgr. Matúš Rosoľanka
Matúš Kozej
Mgr. Žofia Čopíková

ĎALŠIE OZNAMY:
1. Milí bratia a sestry, úprimná 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.
2. BIRMOVANCI –V piatok o 18.00 bude sv. omša vyhradená pre birmovancov. Účasť
birmovancov je nutná. Udelenie sviatosti birmovania, na základe rozhodnutia o. arcibiskupa,
bude v našej farnosti 12. 6. 2021 /sobota/ o 11.00.
3. 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 pri sv. omši
dohodneme s rodičmi termín 1. sv. prijímania a ďalšie potrebné veci.
4. ÚMYSLY SV. OMŠÍ – milí bratia a sestry, kto chce nahlásiť úmysel sv. omše
NA MESIAC JÚN, môže tak urobiť 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.
5. V dnešnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera, je zbierka na podporu kňazského seminára.
Všetkým, ktorí sa rozhodnete seminár podporiť, úprimná vďaka.
6. V sobotu 1. 5. nám začína mariánsky mesiac máj. Povzbudzujeme všetkých veriacich
k modlitbe loretánskych litánií, ale aj k modlitbe posvätného ruženca. Májová pobožnosť
v chráme bude takto: ráno pri druhej sv. omši so začiatkom o 7.00, večer o 18.00. Pred prvou
sv. omšou ráno a večer je modlitba posv. ruženca.
7. Nasledujúca sobota 1. 5. je prvou sobotou mesiaca. Pobožnosť Fatimskej soboty bude
spojená so sv. omšou o 7.00.
8. Budúca nedeľa 2. 5. je prvou nedeľou mesiaca. Po sv. omši o 10.30 /naživo vysielaná/ bude
eucharistická pobožnosť.
9. Aj počas tohto týždňa budeme spovedať pondelok až piatok od 12.00 do 16.30. Milí bratia
a sestry, ktorí zvyknete pristupovať k spovedi počas prvopiatkového týždňa, využite možnosť sa
vyspovedať už počas nasledujúceho týždňa a neodkladajme spoveď až na poslednú chvíľu.
Chceme pripomenúť, že milosti prvého piatka súvisia s prijatím Eucharistie v prvý piatok
mesiaca, vyspovedať sa je možné aj skôr. Samotný deň prvého piatka /7. 5./ bude venovaný
návšteve chorých.
10. „Božie slovo je stále živé a účinne.“ V týchto mesiacoch sa žiaci a študenti CSŠ zúčastnili
biblickej olympiády, kde družstvo 8-ročného gymnázia i 4-ročného gymnázia získali
v dekanskom kole prvé miesto. Študenti 4-ročného gymnázia postúpili aj do diecézneho kola,
kde v utorok obsadili 3. miesto. Srdečne im blahoželáme.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Mimo farnosti
Márius Gurník, býv. v Huncovciach a Katarína Uchnárová, býv. v Snine, sobáš vo Vysokých Tatrách.

MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma 25 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma 10 €, bohuznáma 10 €,
bohuznáma 35 €, bohuznáma rod. 20 €, z pohrebu M. Kerekaničovej 100 €, zo sobáša
Vaskových 50 €.
Milodary zo všetkých pokladničiek v chráme počas týždňa: 358,28 €. Od budúcej nedele sa už
tieto milodary budú zarátavať do nedeľňajšieho zvončeka ako je zvykom, keď sú chrámy otvorené.
Milodary cez farský účet: 17.4. – 20 €; 18.4. – 20 €; 19.4. – 54,90 €, 10 €, 20 €, 10 €, 20 €, 10
€; 20.4. – 30 €, 4 €, 25 €; 22.4. – 50 €; 23.4. – 18,20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
STAKČÍN: bohuznámy (ul. Ševčenkova) 50 €.
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

