LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
24.5. – 30.5.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
6:00 + Štefan
PONDELOK - 24.5.
7:00 Na úmysel kňaza
Preblahoslavenej
Panny Márie, Matky
17:00 + Agáta Surová
Cirkvi, spomienka
18:00 ZBP Jaroslav (60 r. ž.)
6:00 + Mária, Ján Krupoví, syn Jozef
UTOROK - 25.5.
7:00 + Viera Dunajová, Michal, Ivan
Formulár sv. omše:
17:00
Za uzdravenie Evy
Za chorých
18:00 Na úmysel kňaza
6:00 + Anna Pacolová rod. Mackaničová
STREDA - 26.5.
7:00 Na úmysel kňaza
Sv. Filipa Neriho,
17:00
+ Karol Haburaj
kňaza, spomienka
18:00 + Michal Lobo (1. výr.)
+ Mária, Michal Pacoloví, rodičia Čusoví, Ondikoví
ŠTVRTOK - 27.5.
6:00
a syn František
Nášho Pána Ježiša
7:00
+ Stanislav Ťukot, rodičia, svokrovci
Krista, najvyššieho
17:00 ZBP Lucia (40 r. ž.) a rod.
a večného kňaza,
sviatok
18:00 Vyhradená pre deti a rodičov
6:00 Na úmysel kňaza
7:00 + Michal Marinič, rodičia, svokrovci
PIATOK - 28.5.
Féria
17:00 + Mária Kornuciková (1 výr.)
18:00 Vyhradená pre birmovancov
6:00 ZBP Sabina (21 r. ž.)
SOBOTA - 29.5.
7:00 + Margita Paprčková
Panny Márie v sobotu
Večerné sv. omše
17:00 + Monika Bombárová a rodičia
s platnosťou na nedeľu
18:00 Na úmysel kňaza
6:00 Na úmysel kňaza
7:00 Na úmysel kňaza
NEDEĽA
8:00 + Anna Gabriková a manžel Štefan
NAJSVÄTEJŠEJ
9:00 Za novomanželov Karľových
TROJICE
10:30
Za farnosť
30.5.
17:00 Na úmysel kňaza
18:00 ZBP Michaela (40 r. ž.) a rod.
štvrtok
18:00 + Florián, Veronika, Anna Timkoví
piatok
18:00 + Vladislav Kofira a + Miroslav Kapraľ
STAKČÍN
7:45 ZBP Radovan Husťak
nedeľa
9:00 ZBP Mária Olexiková (70 r. ž.)
KANCELÁRIA: Pondelok - Piatok /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk

Sviatosť manželstva chcú prijať
Jozef Skvašik, býv. v Dlhom n/Cirochou a Lucia Pokšajová, býv. v Snine, sobáš 29. 5. o 15.00.
Michal Bogdan, býv. v Medzilaborciach a Mária Tongeľová, býv. v Snine, sobáš 5. 6. o 15.00.
Ing. Marek Bačik, býv. v Sačurove a Aneta Drabová, býv. v Snine, sobáš 5. 6. o 16.00.
Mimo farnosti
Tibor Nosál, býv. v Snine a Diana Bobeničová, býv. v Snine.

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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23. máj 2 0 2 1
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

24. ročník

SYMBOLY DUCHA SVÄTÉHO
Voda: Symbolika vody naznačuje pôsobenie Ducha svätého pri krste, pretože sa voda po
vzývaní Ducha Svätého stáva účinným sviatostným znakom nového narodenia.
Pomazanie: Symbolika pomazania olejom naznačuje aj Ducha Svätého, takže sa
pomazanie stalo jeho synonymom. Pri uvádzaní do kresťanského života je pomazanie
sviatostným znakom birmovania.
Oheň: Kým voda znamená narodenie a plodnosť života udeleného v Duchu Svätom,
oheň je symbolom pretrvávajúcej sily pôsobenia Ducha Svätého.
Oblak a svetlo: Tieto dva symboly sú v zjaveniach Ducha Svätého neoddeliteľné. Už pri
teofániách (Božích zjaveniach) Starého zákona, raz temný, inokedy žiarivý oblak zjavuje
živého Boha a Spasiteľa: Mojžišovi na vrchu Sinaj, Šalamúnovi pri posviacke chrámu...
Na vrchu premenenia Duch Svätý prichádza v oblaku, ktorý zahaľuje Ježiša, Mojžiša
a Eliáša, Petra, Jakuba a Jána, a „z oblaku zaznel hlas: ‚Toto je môj vyvolený Syn,
počúvajte ho!‘“
Pečať: Je symbol blízky symbolu pomazania. Veď Kristus je ten, ktorého „označil Boh
svojou pečaťou“ (Jn 6,27). Pretože obraz pečate (po grécky sphragis) označuje
nezmazateľný účinok pomazania Duchom Svätým vo sviatostiach krstu, birmovania
a posvätného stavu, bol použitý v niektorých teologických tradíciách na vyjadrenie
nezmazateľného „znaku“, vtlačeného týmito tromi sviatosťami, ktoré sa nemôžu
opakovať.
Ruka: Ježiš vkladaním rúk uzdravoval chorých a žehnal deti. Apoštoli vkladaním rúk
udeľujú Ducha Svätého (porov. Sk 8, 17-19; 13,3; 19,6).
Boží prst: Ježiš vyháňa Božím prstom ... zlých duchov (Lk 11,20). Hymnus Veni
Creator Spiritus vzýva Ducha Svätého ako „prst Božej pravice“ (dextrae Dei digitus)
Holubica: Na konci potopy (ktorej symbol sa týka krstu) sa holubica, ktorú vypustil
Noe, vracia s čerstvou olivovou ratolesťou v zobáku, ktorá znamená, že zem je
obývateľná (Gn 8, 8-12). Keď Ježiš vystupuje po svojom krste z vody, zostupuje na neho
Duch Svätý v podobe holubice a zostáva nad ním (Mt 3, 16 a paral.). Symbol hubice na
označenie Ducha Svätého je v kresťanskej ikonografii tradičný.
www.ordinariat.sk

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH
Spája chorého s Kristovým utrpením pre dobro chorého i pre dobro Cirkvi; prináša
posilnenie, pokoj a odvahu trpezlivo znášať chorobu alebo starobu; získava odpustenie
hriechov; posilňuje dušu proti pokušeniam zlého; uzdravuje chorého ak to osoží jeho spáse;
pripravuje ho na prechod do večného života; nezastupuje medicínu a lekárov, ale vovádza
chorého do svetla lásky a života Ježiša Krista.
Ako sa udeľuje?
Kňaz pomaže chorého na čele a na rukách posväteným olejom, pričom hovorí:
“Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha
milosťou Ducha Svätého. Amen A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo
posilní.“ Amen
Kto a kedy ju môže prijať?
Chorí, zoslabnutí starobou, ale aj mladší vekom, ktorí trpia nejakou vážnou chorobou. Pred
operáciou sa pomazanie môže udeliť vždy, keď dôvodom je vážna choroba (diagnóza).
Človek v bezvedomí, ak je predpoklad, že keby bol pri vedomí, ako veriaci by si ju žiadal.
Človeku, ktorý už zomrel sa sviatosť pomazania chorých neudeľuje.
Kde túto sviatosť vysluhujeme?
V kostole: Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme zväčša raz za rok v kostole a to spoločne
pre všetkých chorých a starších vekom pri svätých omšiach - tohto roku bude sviatosť vyslúžená
v utorok 25.5.
Doma alebo v nemocnici: Sviatosť pomazania vysluhujeme na požiadanie doma alebo v
nemocnici. Chorých možno nahlásiť kedykoľvek na farskom úrade, telefonicky alebo osobne,
tiež po skončení svätých omší. Doma je potrebné pripraviť: stôl prestretý čistým (bielym)
obrusom, kríž a horiacu sviecu.
Túto sviatosť je možné prijať opakovane, ak chorý po prijatí pomazania vyzdravel a znova upadol
do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho stav ešte viac zhoršil.

DÁTUM

30.5.2021

ČAS
7.00
8.00

LEKTORI
Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková
Tadeáš Čop a Bianka Ninčáková

ŽALM
Šimon Čop
Simona Špitalíková

9.00

manželia Karľoví

Anna Mária Čopíková

10.30 Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová

Jana Andrejčíková

OZNAMY:
Bratia a sestry, keďže nedošlo k žiadnemu ďalšiemu uvoľneniu opatrení v chrámoch,
naďalej platí to, čo v poslednom období.
1. Milí bratia a sestry, dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel
Pána.
2. MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ: Na začiatku sv. omše o 7:00 a o 18:00.
3. PRVOPRIJÍMAJÚCI: Vo štvrtok o 18:00 je vyhradená sv. omša pre deti a aspoň jedného
z rodičov.
4. BIRMOVANCI: V piatok o 18:00 bude sv. omša vyhradená pre birmovancov. Účasť
birmovancov je nutná.
5. SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH: Milí bratia a sestry, pri spomienke Panny Márie
Lurdskej 11.2. je každý rok udelená sviatosť pomazania chorým a starším vekom pri sv. omšiach.
Keďže v tomto roku boli vo februári chrámy zatvorené, sviatosť pomazania chorých udelíme pri
všetkých sv. omšiach v utorok 25.5. Túto sviatosť môžu prijať aj mladší vekom, ktorých trápi
vážna choroba, alebo ich čaká vážna operácia. K prijatiu tejto sviatosti je potrebné byť v milosti
posväcujúcej. Spovedáme pred sv. omšami.
6. DUCHOVNÁ OBNOVA zamestnancov CSŠ, CMŠ a CCVČ bude v stredu 26.5. Program bude
vo farskom kostole: od 15:15 tichá adorácia, zakončená pred sv. omšou spoločnou modlitbou a
eucharistickým požehnaním /počas adorácie možnosť spovede/. O 15:45 sv. omša s príhovorom.
7. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok.
8. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI : Spovedať budeme, ako býva
zvykom, polhodinu pred sv. omšou ráno a večer. Vo štvrtok spovedná služba od 15:00 do sv.
omše.
9. INFORMUJEME RODIČOV terajších druhákov a deviatakov + kvarty, že o dva týždne,
v piatok 4.6. o 19.00 sa uskutoční spoločný ZÁPIS PRVOPRIJÍMAJÚCICH
A BIRMOVANCOV na budúci šk. rok. K zápisu prosím prineste vyplnené a podpísané tlačivá,
ktoré dostanú deti na náboženstve v škole + príspevok 10 €. Ak by počas týždňa deti v škole
chýbali, je možné si tlačivá vyzdvihnúť v pracovných dňoch v CCVČ, alebo si vytlačiť zo stránky
www.ccvc.sk.
10. POZÝVAME DETI na nácvik piesní pred ´detskou´ sv. omšou vo štvrtok 27.5. o 17.00 v
CCVČ.
11. ZBIERKA NA PODPORU FARNOSTI A FARSKÉHO KOSTOLA: Milí bratia a sestry,
dnes je zbierka na potreby našej farnosti a kostola. Za vaše milodary úprimná vďaka.
12. POĎAKOVANIE: Milí bratia a sestry, srdečná vďaka všetkým, ktorí aj v uplynulom týždni
obetovali svoj milodar na podporu farnosti. Vďaka aj za všetky vaše obety a modlitby za našu
farnosť.
13. SV. OMŠA ZA ZDRAVOTNÍKOV A DOBROVOĽNÍKOV: Otec arcibiskup Mons.
Bernard Bober srdečne pozýva na svätú omšu zdravotníkov a dobrovoľníkov slúžiacich počas
pandémie v našich nemocniciach. Sv. omša za nich bude v nedeľu 30.5. o 10:30 v Dóme sv.
Alžbety v Košiciach. Sv. omšu je možné sledovať aj online, cez vysielanie televízie telKE.
14. KANCELÁRIA: Pondelok - piatok /9.00 - 10.00/ a po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk
15. STAKČÍN: Srdečne ďakujeme dobrodincom - PharmDr. Štefan Dunaj, Vladimír Čop
a bohuznámy, za pomoc pri vynovení vybavenia sakristie kostola a zabezpečení bezdotykovej
dezinfekcie. Pán Boh zaplať.
- Sviatosť pomazania chorým a starším vekom udelíme v piatok pri sv. omši.

MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma 20 €, zo sobáša Karľových 100 €, z pohrebu P. Dančíkovej
70 €, z pohrebu M. Oreničovej 100 €.
Milodary cez farský účet: 16.5. - 20 €, 20 €; 17.5. - 68,30 €; 18.5. - 10 €, 10 €, 30 €; 19.5. - 4 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

