LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
2.11. – 8.11.2020.
Keďže sme na fare v nariadenej karanténe, sv. omše slúžime iba súkromne. V prípade, že
potrebujete našu službu, kontaktujte nás na tel. čísle 0918 601 051.
Zariadime zastupovanie.
deň
čas
úmysel sv. omše
PONDELOK - 2.11.
+Anna Krupová
Spomienka na
Za všetkých zosnulých z našej farnosti
všetkých verných
Za zosnulých dobrodincov chrámu a farnosti
zosnulých
+ Alžbeta Jankajová
UTOROK - 3.11.
ZBP Anny (85 r.)
féria
+ Katarína Cimbáková
+ Jozef Šurady
STREDA - 4.11.
Sv. Karol Boromejský,
+ Štefan Kepič, rodičia Jozef a Katarína
spomienka
+ z rod. Vozárovj a Mariničovej
+ Katarína a Jozef Pavliskoví
ŠTVRTOK - 5.11.
+ Štefan Miško
féria
+ Helena a Bartolomej Barnoví
BBSJ
PIATOK - 6.11.
Za zosnulých kňazov a zasvätených, ktorí pôsobili v našej
Féria
farnosti
Prvý piatok mesiaca
Štefan a Mária Vološinoví
RB, NSPM
SOBOTA - 7.11.
Panny Márie v sobotu
Za zosnulých na ktorých si nikto nespomína
prvá sobota mesiaca
+ Ján Ondík
ZBP MUDr. Alica Kušnirová (30 r.)
ZBP Renáta Salajová (50 r.)
NEDEĽA - 8.11.
+ Štefan a Anna Gerbocoví a Štefan Aľušik
TRIDSIATÁ DRUHÁ
Za farnosť /o prípadnom živom vysielaní sv. omše vás
CEZ ROK
10:30 budeme ešte informovať. Záleží to od toho, ako nám skončí
karanténa
+ Vasiľ Kapráľ
+ Mikuláš, Veronika Harausovi
STAKČÍN
ZBP Jana Demjanová 40 (r.)
MILODARY
Snina - na kostol: Bohuznáma 100 €, z pohrebu M. Karľovej 60 €.
V pokladničke pri miestnosti pre matky s deťmi bolo 179,92 €.
Milodary cez farský účet za mesiac október: 25.10. - 20 €, 50 €, 30 €, 50 €, 20 €, 20 €, 10 €;
26.10. - 25 €, 100 €, 25 €, 10 €, 50 €, 7,40 €; 27.10. - 100€, 20€, 20 €; 28.10. - 20 €, 100 €;
29.10. - 20 €, 50 €; 30.10. - 20 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti.
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PRIPOMÍNAME, ŽE SLOVENSKÍ BISKUPI OD 1. 10. 2020 AŽ DO
ODVOLANIA UDEĽUJÚ VŠEOBECNÝ DIŠPENZ OD FYZICKEJ
ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽBÁCH.
Povzbudzujeme všetkých veriacich k sledovaniu bohoslužieb cez Tv Lux, rádio
Lumen, alebo cez iné média.
Povzbudzujeme ku spoločnej modlitbe v rodinách.
V NASLEDUJÚCIM TÝŽDNI SLÚŽIME SV. OMŠE NA PRIJATÉ ÚMYSLY
MY KŇAZI SÚKROMNE, BEZ ÚČASTI VERIACICH.
Rozpis úmyslov si všimnite v Liturgickom programe
ÚRADNÉ HODINY – NEBUDÚ. V PRÍPADE ZAOPATRENIA CHORÉHO,
NAHLÁSENIA POHREBU ATD. NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. ČÍSLE /0918
601 051/. Budeme riešiť zastupovanie niektorým z kňazov.
Drahí bratia a sestry, vyjadrujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí
v tomto náročnom období podporili farnosť svojím milodarom či už cez farský
účet, alebo nechali svoj milodar v pokladničke, ktorá je osadená pri miestnosti
pre matky s deťmi, alebo iným spôsobom svoj milodar obetovali. Aj naďalej
prosím o podporu farnosti v tomto veľmi náročnom období. Všetkým
dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.
IBAN SK84 0900 0000 0000 8690 9812
Pripomíname, že možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci je počas celého
mesiaca november.
PRE PANDÉMIU BUDE MOŽNÉ ZÍSKAŤ "DUŠIČKOVÉ" ODPUSTKY CELÝ
NOVEMBER
Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od pápeža Františka, ochotne
stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to
zakázané:
1. Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci
len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť
presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené
jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou
2. Úplné odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých
verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a
pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo
nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci
november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
3. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad
z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa
zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať
úplné odpustky za týchto podmienok
a. Duchovné spojenie so všetkými ostatnými veriacimi,
b. zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné
tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba
na úmysel Svätého Otca),
c. pomodliť sa pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária
zbožne modlitby za zosnulých – môžu to byť ranné chvály alebo vešpery z Liturgie
hodín za zosnulých, svätý ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva alebo iné
modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, zahĺbenie sa do meditačného
čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo
vykonanie skutku milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

