LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
1.2. – 7.2.2021
deň
PONDELOK - 1.2.
féria
UTOROK - 2.2.
OBETOVANIE PÁNA,
sviatok
STREDA - 3.2.
Sv. Blažej,
ľubovoľná spomienka
ŠTVRTOK - 4.2.
féria
PIATOK - 5.2.
Sv. Agáta, spomienka
Prvý piatok
SOBOTA - 6.2.
Sv. Pavol Miki
a spoločníci, spomienka
NEDEĽA - 7.2.
PIATA
V OBDOBÍ CEZ ROK

čas

úmysel sv. omše
+ Štefan, Mária Hancoví a rodičia
+ Anna, Michal Kovaľoví a z rod.
+ Mária Citriaková
+ Helena, Bartolomej Barnoví

Dekan farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. František Petruška, Mgr. Matej Futej

Stakčín: ZBP Sergej Rosič 60 r. ž.
+ Jozef Milovčík
+ Štefan Cimbák
+ Kristína Sidorová (1. výr.)
+ Jozefína, Ján Cenkneroví
ZBP Veronika
ZBP Marek Gič 50 r. ž.
+ Michal Krupa (10 výr.)
BBSJ
+ Michal, Rozália Ľochoví
RB, NSPM
ZBP Michal 18 r. ž. a rod.
+ Štefan Miško 2. výr. (nedož. 50 r. ž.)
ZBP rod. Novotnej
ZBP Anna Štofiková (80 r. ž.)
+ Zuzana, Viliam, Michal Graceloví
Stakčín: + Jana Bednárová
V Snine v utorok

STAKČÍN

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01

ZBP Erika 45 r. ž. a rod.

V Snine v nedeľu
ZBP manželov Janičovích v Snine 9.2.2021 (utorok)

KANCELÁRIA: počas zákazu vychádzania nás kontaktujte na tel. čísle
0918 601 051 alebo e-mailom: snina1@abuke.sk
V prípade zaopatrenia chorého nás tiež kontaktujte telefonicky.

MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma 50 €, z krstu L. Galandovej 50 €, z pohrebu Š. Kepiča
50 €, z pohrebu J. Mariniča 100 €.
z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi: 371, 27 €.
Milodary cez farský účet: 24.1. - 20 €, 30 €, 60 €, 200 €; 25.1. - 20 €, 30 €, 30 €,
100 €; 26.1. - 20 €, 20 €, 100 €; 27.1. - 20 €, 50 €; 28.1. - 50 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
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4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

O B ETO VA N I E PÁ N A — H R O M N I C E
Sviatok Obetovania Pána je jedným z najstarších cirkevných sviatkov. V Jeruzaleme ho zvlášť
slávnostným spôsobom slávili už v 4. stor. po Kristovi. V histórii nájdeme aj iné pomenovanie tejto
udalosti, a to Očisťovanie Panny Márie. Dni očisťovania tak isto určoval Mojžišov zákon. Po
narodení chlapca bola matka štyridsať dní nečistá. Prinesením obety sa stávala čistou (Porov.: Lv
12,1-8). V Ríme sa tento sviatok slávil od 7. stor. po Kristovi, keď sa tam konal slávnostný sprievod
– procesia, ktorý začínal od Rímskeho fóra a smeroval do Baziliky Sancta Maria Maggiore – Panny
Márie väčšej.
Účastníci niesli v rukách sviece a procesia sa konala z viacerých dôvodov. Jednak to bol prejav
pokánia, ale na druhej strane procesia so svetlom v rukách mala dať kresťanský charakter starému
pohanskému zvyku. Starí Rimania totiž pred prijatím kresťanstva v tomto čase konali tzv.
procesiu očistenia, ktorú symbolizoval hlavne oheň a nosenie sviec. Kresťanstvo tomuto starému
pohanskému zvyku dalo inú náplň. V chráme je predstavený Pán, Svetlo sveta. Svetlo je
symbolom aj našej očisty.
A ako to bolo s týmto sviatkom u našich predkov Slovanov? Východní Slovania pred prijatím
kresťanstva v tomto čase slávili slávnosť „Sretenie“, t.j. stretnutie zimy s letom. Rok sa totiž u nich
pôvodne delil na leto a zimu. Delenie roka na štyri ročné obdobia je novšieho dáta. U Západných
Slovanov bol tento deň pravdepodobne sviatkom boha ohňa a hromu – Perúna. Aj tieto pohanské
zvyky dostali kresťanský charakter. Pri svätej omše sú posvätené sviece, ktoré si z chrámu
odnášala každá rodina.
Tieto sviece sa zapaľovali počas živelných pohrôm, zvlášť však v čase búrky a hromobitia, aj preto
dostali meno Hromničky. V spomínaných situáciách, keď je človek bezmocný, sa okolo Hromničiek
schádzali celé rodiny, modlili sa a prosili o Božiu pomoc a ochranu. Táto svieca sa zapaľovala aj
keď niektorý z členov rodiny zomieral. Svetlo horiacej sviece malo pripomínať večné Svetlo, Krista,
Božieho Syna.
Sviatok Obetovania Pána, čiže Hromnice neznamená len koniec sanice, ako hovorí ľudová
pranostika, ale pre celé ľudstvo má bohatú duchovnú hĺbku a pripomína nám skutočnosť, že Boh
prostredníctvom svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý je Svetlom sveta, navštívil svoj ľud. Je to zároveň
predzvesť Kristovho utrpenia a účasť Matky na utrpení svojho Syna.
www.doverujem-a-verim.blogspot.sk

OZNAMY:
1. Milí bratia a sestry, kým platí zákaz vychádzania a sú zakázané verejné slávenia bohoslužieb,
my kňazi slúžime každý deň sv. omše súkromne. Sv. omše sú slúžené na úmysly, ktoré ste
nahlásili.
2. Vyjadrujem úprimnú vďaku, drahí bratia a sestry, za všetky vaše milodary, ktoré ste aj
v uplynulom týždni obetovali. Ďakujem vám, že aj v tomto náročnom čase podporujete našu
farnosť. Ďakujem aj za vaše modlitby a obety.
3. V utorok máme sviatok Obetovania Pána. Pri sv. omši o 18:00, ktorá bude naživo vysielaná
cez YouTube kanál, požehnáme sviece tzv. hromničky. Bratia a sestry, doma si môžete pripraviť
sviece /Hromnice/ k požehnaniu cez živý prenos. Tento deň je aj Dňom zasväteného života.
4. V stredu, pri spomienke sv. Blažeja, bude v závere sv. omše svätoblažejské požehnanie hrdla.
Sv. omša o 18:00 bude naživo vysielaná cez YouTube kanál.
5. Ďakujeme všetkým deťom a mladým, ktorí sa zapojili do poslednej aktivity. Od budúceho
týždňa plánujeme pre deti a mládež spoločné video-katechézy na rôzne témy. Tieto katechézy
budeme zverejňovať v čase lockdownu vždy v nedeľu popoludní na našich internetových
kanáloch.
7. Milí manželia, začína február a blíži sa aj termín Národného týždňa manželstva.
Navrhujeme Vám rezervovať si v kalendári čas pre seba už od 7.2. (nedeľa), kedy začíname
on-line Národný týždeň manželstva. Nová doba si žiada nové prístupy a preto sa aj my
snažíme (lebo musíme) prispôsobiť. Celonárodný tím NTM pripravil aktivity, ktoré bude každý
deň pridávať na stránku ntm.sk a ktoré si budete môcť pozrieť. Okrem toho sa budeme môcť
stretnúť v on-line priestore cez zoom v nedeľu /7.2./, štvrtok /11.2./ a nedeľu /14.2./ vždy o
18.00 a 20.30 cez link na podujatie, ktorý je zverejnený na plagáte. Sv. omša v nedeľu 14.2.2021
o 10.30 bude obetovaná za všetkých manželov a v jej závere bude krátka adorácia a obnova
manželských sľubov. Pri tejto sv. omši chceme zvlášť pamätať na tých manželov, ktorí slávia
výročia manželského života. Program NTM si všimnite v Spravodaji. Tešíme sa na Vás.
Milí bratia a sestry, už to trvá naozaj dlho, čo sú naše chrámy zatvorené. Keďže situácia sa
veľmi nezlepšuje a nevieme kedy sa budeme môcť opäť spoločne stretávať v chrámoch pri
slávení bohoslužieb, počnúc utorkom /2.2./ na sviatok Obetovania Pána začneme
dennodenne /okrem soboty/ vysielať cez farský YouTube kanál živé prenosy sv. omší
a ďalšieho duchovného programu z nášho farského kostola Sv. Kríža. Od pondelka do
piatka bude sv. omša vysielaná o 18:00 a v nedeľu o 10:30. Okrem sv. omší budú naživo
vysielané aj adorácie, pobožnosti atď. Všimnite si vždy aktuálny program vysielania.
V týždni sa bude vysielať iba cez jednu statickú kameru, ktorá bude snímať svätyňu,
v nedele a vo sviatky aj s pomocou technikov. Vysielané sv. omše budú slávené na úmysel
kňaza, ktorý bude slúžiť sv. omšu.
Keďže na každý deň sú nahlásené tri úmysly od vás veriacich, tie budú slúžené pri
súkromných sv. omšiach ako doteraz. Milí bratia a sestry, aspoň takýmto spôsobom
chceme byť s vami spojení v modlitbách a pri sv. omšiach v tomto náročnom období.
PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 2.2. – 7.2.2021
2.2. /utorok/
18:00 sv. omša /požehnanie sviec/
sviatok Obetovania Pána
3.2./streda/
18:00 sv. omša /požehnanie hrdla/
ľub. spomienka sv. Blažeja
4.2. /štvrtok/
5.2./piatok/
Prvý piatok mesiaca
6.2. /sobota/
7.2. /nedeľa/

18:00 sv. omša
18:00 sv. omša
po nej adorácia a pobožnosť na prvý piatok
nevysiela sa
10:00 adorácia a pobožnosť na prvú nedeľu
10:30 sv. omša /aj cez SKV1/

