LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
9.11. – 15.11.2020
deň
PONDELOK - 9.11.
Výročie posviacky
Lateránskej baziliky,
sviatok
UTOROK - 10.11.
Sv. Lev Veľký,
spomienka
STREDA - 11.11.
Sv. Martin z Tours,
spomienka
ŠTVRTOK - 12.11.
Sv. Jozafát,
spomienka

SOBOTA - 14.11.
Panny Márie v sobotu

NEDEĽA - 15.11.
TRIDSIATA TRETIA
V OBDOBÍ
CEZ ROK

streda
sobota

úmysel sv. omše
+ František Ondika
+ Miroslav Čus

18:00

+ Mária Kirňaková

6:30
17:15
18:00
6:30
17:15
18:00
6:30
17:15
18:00
6:30
17:15
18:00
6:30
17:15
18:00

PIATOK - 13.11.
féria

STAKČÍN

čas
6:30
17:15

+ Mária a Jozef Krupoví (ul. Komenského)
+ Štefan, Blažena, Ján, Anna Karaščákoví
+ Jozef Holota
+ Anna Fanfarová
+ Martin Demjan a Jozef Dankovič
+ Viola Macáková (1. výr.)
+ Ján Pčola (1. výr.)
ZBP Eva (60 r. ž.)
+ Rudolf Jankaj (1.výr.) a rodičia Michal a Margita
+ Jozef a Katarína Ontkovičoví
+ Rozália Maškuliková
+ Ján, Mária Milovčikoví a zať Ján
+ Ján Poliak
z nedele/ + Štefan a Anna Karľoví
z nedele/ + Alojz Harvan
Vlastný úmysel
7:30
ZBP Kataríny (70 r.) a rod.
ZBP Martina a Ľudmily Šalatových (50 r.sp.ž.) a rod.
8:30
+ Ján Savka, dcéra Mária, rodičia a svokrovci
Za farnosť /10:15 Korunka/
Naživo vysielané cez farský YouTube kanál
10:30
Z kaplnky na cintoríne aj s pobožnosťou za
zosnulých
17:00 + Adolf a Irena Kunikoví
17:00 z nedele/ ZBP Igor Minčič (50 r.) a rod.

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.
- Pripomíname, že možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci je počas
celého mesiaca november.
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.

MILODARY: Snina - na kostol: z pohrebu J. Vaňa 100 €.
Milodary z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi: 78,75 €.
Milodary cez farský účet: – 31.10.-100 €; 1.11.- 100 €, 50 €, 30 €, 20 €; 2.11.- 30 €,
20 €, 50 €, 30 €, 30 €; 3.11.-60 €, 50 €, 100 €; 4.11.- 20 €.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

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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PRETO BDEJTE...
Aj vy ste už niekedy konštatovali, ako pre maličkosť strácame neraz veľké hodnoty?
Nedal prednosť, prehliadol dopravnú značku, nepozornosť pri rezaní dreva – a následky:
autonehoda, invalidita, odrezaný prst a podobne. Maličkosť? Chvíľa nepozornosti? Neuvážené
konanie?
Dnes si mnohí neuvedomujú, čo si spôsobujú, keď odmietajú žiť v prítomnosti s Bohom.
A predsa, Boh za tak málo od nás dáva tak mnoho.
Na svoj vzťah k Bohu, na to, k čomu nás volá Boh, nás upozorňuje evanjelium o desiatich
pannách, ktoré končí výzvou Pána Ježiša: „Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny“ (Mt
25,13).
Podobenstvo nás uvádza do radostnej atmosféry. Svadba, najmä pre pozvaných, je
predstava radostná. Ježiš v symbolike prípravy dievčat, ktoré podľa židovského zvyku majú čakať s
nevestou na ženícha, aby spolu vošli a zaujali miesto pri svadobnom stole, pripomína, aby sme žili v
neustálej pripravenosti stretnúť sa s Kristom – ženíchom, keď nás vo svojej láske bude chcieť
povolať do svojho Kráľovstva. Nevesta v evanjeliu je Cirkev a päť múdrych a päť nerozumných
panien sú členovia Cirkvi. Čakanie na ženícha je realita. Hovorí o Božej moci. Nie my máme moc
nad svojou smrťou, ale jedine Boh. Našou povinnosťou je bdieť, starať sa o to, aby sme vždy boli
pripravení predstúpiť pred tvár všemohúceho Boha. Boh môže prísť, kedy chce.
Múdri v evanjeliu sú tí, ktorí počúvajú Krista a zachovávajú jeho slová. Nemúdri sú tí, čo
počúvajú, ale nesprávajú sa podľa jeho slov. Olej je v živote človeka žité Evanjelium. Kto má olej,
znamená to, že žije s Bohom, je priateľom Božím, bratom Ježiša. Kto nemá olej, toho skutky
prezrádzajú, že žije v hriechu, v nepriateľstve s Bohom. Náš život s Ježišom má byť radostný.
V duchu Ježišových slov o pannách premýšľajme o sebe. Som hlúpy, alebo múdry? Ako
sa vieme ohradiť, keď nás niekto nazve hlúpym! Boh nás spasil bez nás, ale my sami musíme sa
pričiniť k tomu, aby nás Boh mohol odmeniť vo svojom Kráľovstve.
Žiť v prítomnosti Boha, mať olej vo svojej lampe duše, je najlepším znamením, že Boh si nás môže
odvolať zo sveta kedykoľvek, že sme pripravení a sme múdri. Skúmajme zásobu oleja.
Prehodnoťme svoj vzťah nielen v slovách, ale i skutkoch voči Bohu. Pripravený kresťan je šťastným
človekom.
Spracované podľa www.vincentini.sk

OZNAMY /9.11. – 15.11.2020/
Na každú sv. omšu môžu prísť 2 osoby z rodiny, ktorá
SV. OMŠE
má nahlásený úmysel sv. omše.
na bohoslužbách môže byť
Prosíme členov rodiny, aby sa medzi sebou dohodli.
prítomných maximálne
- Sv. omše od pondelka do soboty: 6:30, 17:15, 18:00
6 osôb vrátane kňaza
- Sv. omše v nedeľu: 7:30/2 kňazi/, 8:30 /2 kňazi/,
a asistencie.
10:30 naživo vysielaná
Program sv. omší a rozpis úmyslov si všimnite v Spravodaji
SV. OMŠA
- Úmysel tejto sv. omše bude vždy za našu farnosť.
V NEDEĽU O 10:30
- Pred sv. omšou o 10:15 bude modlitba Korunky.
O 10:15 Korunka
- vždy vysielané cez farský YouTube kanál.
15.11. z kaplnky na
- Dvakrát v mesiaci sv. omša vysielaná aj cez miestnu
cintoríne s pobožnosťou za
káblovú televíziu SKV1. Najbližší termín 15.11.2020.
zosnulých
SVIATOSŤ ZMIERENIA - po rannej sv. omši do 8:00
A SV. PRIJÍMANIE
- hneď po skončení úradných hodín o 10:00 do 11:00
V TÝŽDNI /v piatok
- po skončení večernej sv. omše do 19:30/okrem piatka/
rozšírený program/
Ide o individuálne prípady, nie zvolávanie veriacich k spovedi
- Piatok od 7:00 do 17:00 bude celodenná adorácia
- počas celého dňa bude k dispozícii kňaz na spoveď
PIATOK
a prijatie Eucharistie.
ADORÁCIA
- Počet osôb v chráme – 15m2 na osobu /do 70 osôb/
SPOVEĎ
SV. PRIJÍMANIE
piatok od 19:00 bude adorácia vysielaná v živom
prenose cez farský Youtube kanál
SV. PRIJÍMANIE
Od 9:00 – 9:45 a od 14:00 – 15:00
V NEDEĽU
Predsieň kostola:
KOSTOL
Pondelok – Sobota od 7.00 – 17.00
OTVORENÝ
K SÚKROMNEJ
Nedeľa – po sv. omšiach od 11.30 – 17.00
MODLITBE
Kostol: v týždni počas spovedania, piatok celý deň,
NÁVŠTEVA CHORÉHO
Po tel. dohode s kňazom /0918 601 051/
Pondelok - Piatok /9.00 - 10.00/. Je vhodné v tomto
ÚRADNÉ HODINY
období vybavovať úradné veci hlavne cez telefón
/0918 601 051/, alebo mailom /snina1@abuke.sk/
Platí obmedzenie 15m2 na osobu.
KRSTY, SOBÁŠE
Konzultovať na tel.čísle /0918 601 051/
Mimo úradných hodín nás kontaktujte na mobilnom
POHREBY
tel.čísle. Pri pohrebných obradoch platí: interiér 15m2 na
osobu, exteriér bez obmedzenia počtu – rozostupy 2m.
AKTUÁLNE
Web: www.farasnina.sk
INFORMÁCIE
Facebook: Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina
mobil.: 0918 601 051; pevná linka: 057/762 22 34
KONTAKT
e-mail: snina1@abuke.sk
Bratia a sestry, prosíme vás o podporu našej farnosti
DRAHÍ BRATIA
A SESTRY, PROSÍME
v tomto náročnom období, ak vám to váš rodinný
O PODPORU
rozpočet dovoľuje. Vopred vďaka.
FARNOSTI. VĎAKA
IBAN SK84 0900 0000 0000 8690 9812

Ahojte milé deti. V prvom rade ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivity obľúbený
svätý. Túto aktivitu vyhodnotíme počas najbližšieho týždňa.
Keďže sa teraz nemôžeme spolu stretávať pri detských sv.
omšiach, tak sme si pre vás pripravili ďalšiu aktivitu. Vašou
úlohou je vyriešiť rébusy, ktoré sme si pre vás pripravili a svoje
odpovede, spolu s vašim menom a priezviskom zaslať na adresu
nasedetisnina@gmail.com do 15.11.2020. Zo správnych
odpovedí následne vyžrebuje troch výhercov, ktorí neobídu
naprázdno. Výhercov následne budeme mailom kontaktovať.
A teraz k vašej úlohe. Podľa indícií v „inzerátoch“ uhádnite o akú biblickú postavu ide.
Ak neviete poproste rodičov, starých rodičov, súrodencov alebo aj katechétov, aby vám
pomohli. Veľkou pomôckou pre vás bude Sväté Písmo – v zátvorkách sú uvedené úryvky
z Písma, ktoré vám pomôžu.

Inzeráty
Strážim dôležité miesto.
Zn. Kľúč (Mt 16,13-20) ........................................
Plavba obrovitánskou loďou.
Zn. So zvieratami a niekoľkými ľuďmi (Gn 6,9-22)......................................
Bojovník s levmi a Filištíncami.
Zn. Kým mám vlasy nebojím sa (Sdc 16,4-22)........................................
Na moje slovo neprší aj 3 roky.
Zn. Schopnosť vzkriesiť na požiadavku (1Kr 17,1-6) .......................................
Vysvetľujem sny faraónovi.
Zn. Bratia ma predali do otroctva (Gn 41,14-32)........................................
Chcel som predbehnúť vlastného brata pri pôrode.
Zn. Aj tak som získal požehnanie od otca (Gn 25 ,19-34) ...............................
Ak sa mi narodí syn, zasvätím ho Pánovi.
Zn. Nie nie som opitá (1Sam 1,9-18)........................................
Odsudzujem ľudí vinných aj nevinných.
Zn. Čo je pravda? (Jn 18,28-38)........................................
Hľadám si niekoho seberovného
Zn. Dám zaňho aj svoje rebro (Gn 2,18-25)........................................

SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB OD 2. NOVEMBRA 2020
Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020
opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:
•
Aktuálnym potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
•
Aktuálnym certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s
negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území
EÚ na ochorenie COVID-19.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Peter Vokoun, býv. v Senci a Mgr. Miriama Somorovská, býv. v Snine. Sobáš 27.11. o 15:00 h.

