LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
16.11. – 22.11.2020
deň
čas
úmysel sv. omše
kňaz
+ Jozef a Mária Dunajoví
kF
6:30 + Mária, Ján Fedák, deti Karína, Ján, Pavol,
PONDELOK - 16.11.
kM
féria
Ján, Katatína Pčoloví, Ján Pčola
18:00 + Anna a Ján Bockoví
d
+ Anna Valcerová
kM
6:30
UTOROK - 17.11.
+ Jozef Marinič
d
Sv. Alžbeta Uhorská,
+ Vasiľ, Rozália, syn Marek a Daniel
spomienka
18.00
kF
Kelemeca
6:30 + Jozef Bandžák
kM
STREDA - 18.11.
+ Peter Gancarčík
d
féria
18:00
ZBP – Jana Ferencová
kF
ZBP Alžbeta Haburajová
d
6:30
ŠTVRTOK - 19.11.
ZBP Ladislav (35 r. ž.)
kF
féria
17:30 ZBP bohuznámej a jej rodiny
kM
PIATOK - 20.11.
6:30 + Štefan Lenkner
kM
Bl. Anna Kolesárová
18:00 + Mária Kornuciková
d
Ľubovoľná spomienka
ZBP Mária (82 r. ž.)
d
SOBOTA - 21.11.
6:30
Obetovanie Panny Márie,
+ Ján, Katarína Stedinoví
kF
spomienka
18:00 z nedele/ + Katarína a Ján Haburajoví
kM
ZBP Jozef (60 r.) a rod. ZBP Márie (60 r.)
6:00
v.Š
a rod.
7:30 ZBP Peter a Mária (40 r. sp. ž)
kF
NEDEĽA - 22.11.
KRISTA KRÁĽA
9:00 ZBP Monika a Ján (20 r. sp. ž.)
d
10:30 Za farnosť
d
18:00 + Jozef Mihok, MUDr. Antónia Felšociová
kM
Spoveď od 17:00
piatok 18:00
kF
+ Milan st., Milan ml. Hrebeňakoví
STAKČÍN
nedeľa 9:00 + Viera Uhrinová (1. výr.)
kM
Snina
nedeľa 10:00
kF
B.milosrdenstva
SVIATOSŤ ZMIERENIA: polhodina pred rannou a večernou sv. omšou/
UTOROK A PIATOK – CELODENNÁ ADORÁCIA OD 7:00 DO 17:55.
POČAS CELÉHO DŇA BUDE K DISPOZÍCII KŇAZ NA SPOVEĎ.
O 15:00 SPOLOČNÁ MODLITBA KORUNKY
SV. PRIJÍMANIE KAŽDÚ HODINU.
KANCELÁRIA: ÚRADNÉ HODINY: pondelok až piatok: 9:00 – 10:00 a po sv. omši
(použité skratky: d – dekan, kM – kaplán Matej, kF – kaplán František, v.Š – výpomocný duchovný Štefan; )

MILODARY: Snina - na kostol: bohuznáma 50 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 20 €,
bohuznáma 20 €, Ružencové bratstvo 100 €, bohuznáma rodina 20 €, z pohrebu
J. Legemza 50 €, z pohrebu A. Aľušikovej 50 €.
Milodary z pokladničky v kostole a pri miestnosti pre matky s deťmi: 511,16 €.
Milodary cez farský účet: – 5.11.- 10 €, 50 €; 8.11.- 50 €; 9.11.- 20 €, 50 €, 50 €, 100
€, 50 €, 30 €; 10.11.- 20 €, 50 €, 20 €, 30 €, 70 €, 60 €; 11.11. - 40 €, 50 €, 30 €, 10 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. František Petruška, Mgr. Matej Futej

2020
CEZROČNOM OBDOBÍ
47 33. NEDEĽA15.Vnovember

33. ročník

ZÁKLADNÉ OZNAMY /16.11. – 22.11.2020/
SV. OMŠE
Kapacita nášho chrámu je 770 miest na sedenie.
50% - 385 miest je možné obsadiť.
Na bohoslužbách sa môžu
prosíme o dodržanie tzv. šachovnicového sedenia.
zúčastniť veriaci do
Sv. omše v týždni sú tak, ako býva zvykom.
zaplnenia 50% kapacity
miest na sedenie
V nedeľu: 6:00/pre seniorov/,
v chráme. Počítajú sa iba 7:30, 9:00, 10:30/naživo vysielaná/, 18:00
miesta na sedenie.
Program sv. omší a rozpis úmyslov si všimnite v Spravodaji
Krsty, sobáše, súkromná
15 m2 na osobu /v našom chráme do 70 osôb/
modlitba v chráme
- polhodinu pre rannou a večernou sv. omšou
SVIATOSŤ
UTOROK A PIATOK - Od 7:00 do 17:45 bude
ZMIERENIA
adorácia. Počas celého dňa bude k dispozícii kňaz na
V TÝŽDNI /v utorok a
spoveď. Prosíme nevytvárať dlhší rad – počkajte
piatok rozšírený program v kostole pri súkromnej modlitbe. Sv. prijímanie každú
aj celodenná adorácia/
hodinu a o 15:00 sa pomodlíme spoločne Korunku.
NÁVŠTEVA CHORÉHO
ÚRADNÉ HODINY
AKTUÁLNE
INFORMÁCIE

KONTAKT

Po tel. dohode s kňazom /0918 601 051/
Pondelok - Piatok /9.00 - 10.00/ a po sv.omši. Je vhodné
v tomto období vybavovať úradné veci hlavne cez
telefón /0918 601 051/, alebo mailom /snina1@abuke.sk/
Web: www.farasnina.sk
Facebook: Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina
mobil.: 0918 601 051; pevná linka: 057/762 22 34
e-mail: snina1@abuke.sk

ĎALŠIE OZNAMY:
1. Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
2. Drahí bratia a sestry, pripomíname, že získať úplné odpustky pre duše v očistci je možné
počas celého mesiaca november.
3. Na budúcu nedeľu slávime nedeľu Krista Kráľa. V závere všetkých sv. omší bude pobožnosť pred
vyloženou Oltárnou sviatosťou s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
4. ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY : Drahí bratia a sestry, združenie Zázračnej
medaily bude 27. 11. oslavovať 190. výročie zjavenia sa Panny Márie sestre Kataríne Laboure.
Sestra Katarína mala niekoľko zjavení, no najdôležitejšie z nich sa odohralo 27. novembra, keď
sa Panna Mária zjavila v podobe, podľa ktorej neskôr vyhotovili tzv. Zázračnú medailu
P. Márie s nápisom „Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe
utiekame!“ Pri tejto príležitosti, keďže aj v našej farnosti združenie Zázračnej medaily funguje,
sa chceme na toto výročie pripraviť modlitbou deviatnika, ktorý sa začneme modliť od 18. 11.
(streda) pri každej sv. omši. Takisto chceme povzbudiť všetkých, ktorí majú záujem sa do
združenia zapísať a stať sa aktívnymi členmi. Zodpovednou osobou tohto združenia pre našu
farnosť je MUDr. Silvia Homzová. Viac informácií o tomto združení ako aj o zázračnej
medaile sa môžete dočítať na stránke: www.zzm.sk.
5. Dnes je 4. svetový deň chudobných. Pápež František pozýva celé kresťanské spoločenstvo
podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapaná. Pripojme aj
modlitbu za nich a k tomu konkrétny skutok. Môžeme pomôcť aj skrze potravinovú zbierku
charity v Tescu.
6. TESCO POTRAVINOVÁ ZBIERKA, opäť aj v Snine! Záleží nám na Vianociach ľudí v
núdzi, a preto máme možnosť opäť podporiť pravidelnú Potravinovú zbierku v reťazci Tesco
Snina. Pomôžme darovaním trvanlivých produktov alebo drogérie, ktoré odovzdávame
zamestnancom charity v piatok a sobotu (19. a 20. novembra) v predajni Tesco. Počas
nasledujúceho týždňa do 27. novembra môžeme potraviny odovzdať do označeného priestoru
za pokladničnou zónou. Zamestnanci charity všetky produkty rozdelia a darujú rodinám v
Snine, ktorými pomôžu prežiť krajší vianočný čas. Za láskavé srdcia a štedrosť vám zo srdca už
teraz ďakujeme.
Charitný dom sv. Štefana v Snine, organizátor zbierky
7. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti – malá sviečka 1 €,
veľká sviečka 5 €
8. Chceme sa poďakovať všetkým deťom, ktoré sa zapojili do aktivity „Môj obľúbený
svätý“. Spolu ste nám zaslali 104 prác – kresby, texty a aj jedno video. Ďakujeme nielen
deťom, ale aj rodičom a učiteľom, ktorí pri tejto aktivite deťom pomáhali. Tiež chceme
pripomenúť deťom, že aktuálna súťaž „Inzeráty“ trvá do dnešnej nedele (15. 11.). Tí, ktorí ešte
nestihli, nech nám pošlú svoje odpovede na adresu nasedetisnina@gmail.com. Súťaž v týždni
vyhodnotíme a následne budeme kontaktovať výhercov. Zapojiť sa do konkrétnej súťaže
znamená získať aj 1 bod. My tieto body zapisujeme...Príde čas, keď počet bodov prinesie
odmenu. Kedy a akú zatiaľ neprezradíme, ale oplatí sa zapájať do každej aktivity, ktorá bude v
Spravodaji.
9. Drahí naši mladí, chceme vám dať do pozornosti týždeň Cirkvi pre mladých, počas ktorého
je pre vás pripravený bohatý program, ktorý môžete sledovať online. Čakajú na vás
mládežnícke sv. omše, katechézy a prednášky, ako aj možnosť sa zapojiť do celotýždňovej
modlitbovej reťaze mladých za mladých. Bližší program si môžete prečítať na webovej stránke:
www.premladez.sk.

10. ÚMYSLY SV. OMŠÍ. Drahí bratia a sestry, od pondelka budeme prijímať
úmysly sv. omší. Budeme tak robiť postupne, aby sa nevytvárali dlhé rady.
V tomto týždni môžete nahlásiť úmysly sv. omší iba na mesiac január. V týždni od
23.11.- 27.11. na mesiac február atd. Úmysly na sv. omše budem prijímať iba ja
/dekan/ vždy po sv. omši, ktorú budem slúžiť – rozpis je v Spravodaji.
Základné zásady pri prijímaní úmyslov na sv. omše:
- na 1 sv. omšu 1 úmysel /nie sú možné združené, kumulované úmysly/
- v nedele a prikázané sviatky sv. omša o 10:30 vždy obetovaná za celú farnosť, to
znamená za vás všetkých. V prípade prikázaného sviatku v pracovný deň, sv.
omša za farnosť ráno o 6:30.
- prosíme, aby ste sa v rodinách dohodli, kto nahlási daný úmysel a aby sa
neopakovali tie isté úmysly. Je dôležité, aby sme boli navzájom k sebe ústretoví
a aby každá rodina mala možnosť svoj úmysel obetovať. Maximálne 2 úmysly za
rodinu.
- drahí bratia a sestry, zvyk 12 sv. omší za zosnulých /1x za meziac/ je nutné
upraviť. Keďže naša farnosť je veľká a počet pohrebov počas roka je vyše 70, nie
je objektívne reálne prijať tak vysoký počet úmyslov v našej farnosti. Ak napr. iba
50 rodín, ktorým zomrel blízky človek by žiadalo 12 sv. omší do roka – je to 600
úmyslov sv. omší za 12 mesiacov/skoro 2 na deň/. Potom nie je priestor pre
slávenie iných úmyslov. Prosíme teda všetkých, aby prijali nutnú zmenu. Pri
pohreboch našich bratov a sestier sa bude sláviť pohrebná sv. omša, 1 úmysel
počas roka a 1. výr.smrti. Ak by niekto chcel nahlásiť viac úmyslov, môže tak
urobiť, ale tieto úmysly odošleme kňazom na misie, alebo kňazom dôchodcom
atď.
- chcem vás všetkých, drahí bratia a sestry, poprosiť o rešpektovanie týchto zásad
a takisto o vzájomnú ústretovosť. Pri prijímaní úmyslov musíme pamätať aj na
nečakané životné udalosti, ako sú vážne operácie, havárie, rôzne vážne veci
v rodinách atd. Preto vždy necháme aj určitú rezervu v termínoch, aby v prípade
takýchto životných situácii sme mohli prijať úmysel sv. omše a bol voľný termín.
11. Milí bratia, blíži sa záver liturgického a onedlho aj kalendárneho roka. Chceme
vás poprosiť o koncoročný milodar, ako býva zvykom v našej farnosti, ktorý
slúži aj na odmenu zamestnancom v našej farnosti, za ich službu pre celé farské
spoločenstvo. Zároveň vás, drahí bratia a sestry, prosím, ak vám to rodinný
rozpočet dovoľuje, aj o milodar na podporu farnosti. V tomto období je zvlášť
potrebné uhradiť aspoň časť záväzkov, ktoré ako farnosť máme /vyplývajúcich zo
stavby novej spoločenskej sály Opus Dei, chodníkov, rekonštrukcie kotolne,
nových šatní atd./. Svoje milodary môžete obetovať v sakristii kostola, kancelárii a
počas nedele a sviatkov kurátorom pri poľnom oltári. Ako poďakovanie prijmite
odo mňa maličkú pozornosť, ktorú posielam do každej rodiny. Všetkým vám, drahí
bratia a sestry, úprimné Pán Boh zaplať.

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

DÁTUM

22.11.2020

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Manželia Čopoví starší
Manželia Gavronoví
Manželia Harakaľoví

ŽALM
Matúš Kozej
Lucia Mariničová
Ing. Marianna Hancová

