Spovedanie
Vianoce 2018
Snina
17.12. pondelok

6:00 - 7:00
17:00 - 18:00

po rorátnej sv. omši

18.12. utorok

6:00 - 7:00

po rorátnej sv. omši

FARNOSŤ SV. KRÍŽA SNINA, NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 858/1, 069 01
DEKAN
– FARÁR: ThLic. Allan Tomáš
Dekan
– farár:
KAPLÁNI: Mgr. Martin Rečlo, Mgr. Martin Murajda

večer sa nespovedá, spovedáme v Ptičom + Papín

19.12. streda

6:00 - 7:00

po rorátnej sv. omši

večer sa nespovedá, spovedáme Dlhé n/C. + Modra n/C.

19:00 - 21:00
20.12. štvrtok

6:00 - 7:00

Nikodémova noc
po rorátnej sv. omši

večer sa nespovedá, spovedáme v Kamenici n/C.

21.12. piatok

6:00 - 7:00

po rorátnej sv. omši

večer sa nespovedá, spovedáme v Belej n/C.

22.12. sobota

9:00 - 11:30
13:30 - 17:00

Snina – mesto
Snina – sídlisko

23.12. nedeľa

8:00 - 9:00
13:30 - 17:30

Stakčín
Snina – mesto

Chorých navštívime v utorok 18.12. dopoludnia.
Pozývame k sviatosti zmierenia.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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3. ADVENTNÁ NEDEĽA

21. ročník

„Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! (Flp 4,4)
Svätý Pavol veril, že radosť je postoj, ktorý by sme si mali uchovať vždy – aj vtedy,
keď sa veci nedejú podľa našich predstáv. Vo svojom pomerne krátkom Liste Filipanom
hovorí o radosti až pätnásťkrát. Nezabúdajme pritom, že Pavol bol pri písaní tohto listu
vo väzení. Nedovolil však, aby ho jeho životné okolnosti okradli o radosť.
Ako si teda Pavol dokázal uchovať takú radosť? Predovšetkým musíme myslieť na to,
že jeho radosť pramenila z poznania Ježišovej lásky. Keď sa pozrieme o dve kapitoly
dozadu, vidíme ho spievať hymnus, v ktorom ospevuje Ježišovu ochotu zriecť sa seba
samého, stať sa človekom a zomrieť na kríži. A hneď v ďalšej kapitole píše: „A vôbec
všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána“ (Flp 3,8).
Spomienka na Ježišovu lásku – lásku, ktorá sa nezištne darúva – Pavla neustále napĺňala
radosťou.
Pavol mal však radosť aj z Filipanov. Oni boli, ako sám vraví, jeho radosťou a jeho
korunou (Flp 4,1). Boli to jeho blízki priatelia, ktorí mali spolu s ním „účasť
na evanjeliu“. Radoval sa, pretože vedel, že má bratov a sestry, ktorí ho milujú
a podporujú vo viere.
Všetci niekedy počas svojho života prežívame časy skúšok a utrpenia, no Ježiš od nás
žiada, aby sme sa radovali v dobrom aj v zlom. A radosť od nás žiada najmä teraz, keď sa
pripravujeme na Vianoce. Keby tu dnes bol Pavol, dôrazne by nás vyzýval, aby sme sa
na svoj život pozerali takto – objektívom Božej lásky. Naliehal by na nás, aby sme nikdy
neprenechali vládu nad svojím životom starostiam a úzkostiam, ale aby sme sa vždy
usilovali nájsť pokoj. Nabádal by nás, aby sme sa v ťažkých chvíľach modlili a aktívne
hľadali dôvody na pokoj.
Ježiš pre nás urobil tak veľa. Oplaťme mu to svojou radosťou z jeho lásky – a šírením
tejto radosti medzi ľuďmi okolo nás.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
17. 12.

Č: Gn 49, 1-2.8-10
Ev: Mt 1, 1-17
Kornélia

UT
18. 12.

Č: Jer 23, 5-8
Ev: Mt 1, 18-24
Sláva, Slávka

ST
19. 12.

Č: Sdc 13, 2-7.24-25a
Ev: Lk 1, 5-25
Judita

ŠT
20. 12.

Č: Iz 7, 10-14
Ev: Lk 1, 26-38
Dagmara

PI
21. 12.

Č: Pies 2, 8-14
Ev: Lk 1, 39-45
Bohdan

SO
22. 12.

Č:1 Sam 1, 24-28
Ev: Lk 1, 46-56
Adela

ČAS

5.00
18.00
5.00
17.00
18.00
5.00
17.30
18.00
5.00
15.00
16.00
17.30
5.00
17.30
18.00
5.00
18.00
7.30

4. adventná nedeľa
Č1: Mich 5, 1-4a
NE
Č2: Hebr 10, 5-10
23. 12.
Ev: Lk 1, 39-45
Nadežda

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Jozef a Mária Dunajoví
+ Štefan a Anna Ondicoví
+ Ján Minda a rodičia; + Koloman
a Veronika Farkašoví a Božena Antolová
+ Štefan Saksun a rodičia
+ Anna a Ján Ondicoví
večeradlo
+ Ján Haburaj; + Katarína a Ján Haburajoví
+ Zuzana a Andrej Savkoví
+ Michal, Terézia a František Dzidoví
Stakčín
+ Jozef Ondík, zať Michal; + Marián Burik
+ Mária Štofiková
+ Jozef a Mária Krupoví, Ul. Komenského
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Radoslav Pčola, 1.výr.; + Anna Melníková
+ Ján a Jozefína Cenkneroví
+ Katarína a Jozef, 10.výr. Aľušíkoví,
Ul. Rastislavova
Stakčín
+ Ján, Mária Haričoví; + Jozef Gerboc
+ Alica Vassová, 4.výr. ; + Margita Curková
+ Štefan Kepič
+ Peter Miterpach; + Ján Fedák
ZBP Ján, 70 r.ž a rod.;
ZBP František, Katarína, deti a vnúčatá
ZBP Pavol Karľa, 50 r.ž.
Stakčín (8.00-9.00 - spoveď)
Nemocnica
+ Anna a Jozef Štofikoví; + Mária Bindová
+ Dominika a Jozef Gnip; + Helena Matusová

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
20.12.2018
21.12.2018
23.12.2018

ČAS
5.00
5.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
sv. omša - sr. Rudolfa
Michal Rosoľanka / sr. Rudolfa
manželia Jankoví
Matúš Kozej a Simona Parasková
manželia Kirňákoví

ŽALM
Štefánia Ondicová
Mgr. Matúš Rosoľanka
Štefánia Ondicová
Eva Mária Karľová

MILODARY
na kostol: z krstu E. Pavlíkovej 30 €, T. Doláka 50 €, bohuzn. 50 €, z pohrebu J. Karaščáka 50 €,
na vianočnú výzdobu: BBSJ 100 €, RB 100 €.

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri pravidelnej mesačnej
zbierke na kostol.
2. V tomto nasledujúcom týždni vás pozývame na roráty o 5:00 ráno. Nezabudnite
na lampáše, alebo sviece.
3. Vo štvrtok ráno pozývame deti s rodičmi na rorátnu sv. omšu. Zraz o 5:00
pred kostolom. Deti nech majú lampáše.
4. V piatok ráno pozývame mladých a birmovancov na rorátnu sv. omšu. Zraz
o 5:00 pred kostolom. Po sv. omši mládežnícke raňajky s p. kaplánom Martinom
v CCVČ.
5. Tento týždeň začíname v našom dekanáte, ale aj vo farnosti predvianočné
spovedanie. Rozpis si prosím všimnite v spravodaji alebo na nástenke či na webovej
stránke. Prosíme o zachovanie časového harmonogramu v jednotlivé dni.
6. Upozorňujeme, že v tomto týždni nebudú sv. omše v kaplnke CSŠ ani
v nemocničnej kaplnke.
7. V utorok 18.12. dopoludnia navštívime chorých, ktorých ste nahlásili.
8. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v pondelok 17.12. a v utorok 18.12.
o 16:30.
9. V stredu 19.12. o 16:00 pozývame mimoriadnych rozdávateľov na adventnú
duchovnú obnovu do Opus Dei.
10. V piatok 21.12. po večernej sv. omši na námestí pred kostolom sa uskutoční
predvianočný farský večer. Nebude chýbať vianočný punč, zemiakové lokše a iné
dobroty. Výťažok z tohto večera bude použitý pre sociálne slabšie rodiny z našej
farnosti. Počas týchto dní môžete na podporu sociálne slabších rodín svoj milodar
odovzdať aj osobne našej koordinátorke farskej charity p. Márii Čopovej.
11. V piatok 21.12 celodenná eucharistická poklona nebude.
12. V sobotu 22.12. po spovedaní o 12:00 prosíme členov farskej rady, mladých
a ochotné ruky o pomoc pri výzdobe kostola.
13. Od 4. adventnej nedele 23.12. si budete môcť do svojich domácnosti odniesť
betlehemské svetlo.
14. V starej i novej časti kostola môžete do pokladničiek prispieť na vianočnú výzdobu.
15. V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky (1 €).
16. Na stolíkoch pri Spravodaji ponúkame náš farský nástenný kalendár (2 €).
17. Tak ako každý rok, aj tentoraz môžete svojim milodarom v závere roka za svoju
rodinu prispieť na platy zamestnancov, ktorí slúžia farskému spoločenstvu. Obálku
s menom a adresou môžete odovzdať v sakristii, v kancelárii alebo v nedele a sviatky
členom farskej rady pri poľnom oltári. Ďakujeme.
18. Počas adventného jarmoku sa na kostol a potreby farnosti vyzbieralo 1157 €.
Ďakujeme členkám duchovnej rodiny za šikovné ruky.
19. Dávame do vašej pozornosti novú knihu Dejiny našej farnosti, ktorá by nemala
chýbať v žiadnej našej rodine. Predstavená bude dnes po sv. omši o 10:30 ale aj
budúcu nedeľu. P. dekan ďakuje autorom a všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave,
cena je 25 € a zakúpiť si ju môžete na chodbe pri kancelárii alebo v kancelárii FÚ.
Odporúčame ako vianočný darček.
20. Prosíme všetkých, ktorí chcú, aby ich navštívili koledníci Dobrej noviny, aby sa
nahlásili v miestnosti pre matky s deťmi po večerných sv. omšiach, resp. zapísali sa
kedykoľvek na papier, ktorý tam bude umiestnený do 22.12. alebo na tel.
č. 0908890495 (Mgr. Mária Kohutová), resp. mail: snina@atlas.sk. Vaše nahlásenie
nám pomôže pri plánovaní skupiniek. Koledovať sa bude 26.12. od 13:00. Ďakujeme.
21. Počas vianočných prázdnin v piatok 28.12. pripravujeme pre deti, mladých i rodičov
výlet do Tatranského ľadového dómu na Hrebienku vo VYSOKÝCH TATRÁCH,
ktorý sa tento rok nesie v téme Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou
spojený so sánkovačkou. Prihlásiť sa môžete do 20.12. u sr. Rudolfy (0917 350 630)
alebo v CCVČ. K prihláseniu treba priniesť preukážku na vlak (na skopírovanie),
uhradiť poplatok 2 € na miestenky do vlaku a vypísať informovaný súhlas rodiča (deti
a mladí do 18 rokov).
22. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan).

