LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
8.2. – 14.2.2021
deň

čas

PONDELOK - 8.2.
féria
UTOROK - 9.2.
féria
STREDA - 10.2.
Sv. Školastika,
spomienka
ŠTVRTOK - 11.2.
Panny Márie Lurdskej,
ľubovoľná spomienka
29. svetový deň chorých
PIATOK - 12.2.
féria
SOBOTA - 13.2.
Panny Márie v sobotu
NEDEĽA - 14.2.
ŠIESTA
V OBDOBÍ CEZ ROK

úmysel sv. omše
+ Ján Galanda a rodičia Galandoví a Pčoloví
+ Anna, Jozef Štofíkoví, Zuzana, Pavol Habuštoví
+ Mária, Jaroslav Jankoví, dcéra Martina
+ Margita (3. výr.) a Jozef
+ Rozália a Štefan Maškulíkoví
Stakčín: ZBP manželov Janičových (50 r. spol. ž)
+ Katarína Salajová a z rod. Salajovej
+ Mária Naščáková (1. výr. smrti)
ZBP dcéry Gabriely a rod.
+ Rozália, Ján Cenkneroví a deti
+ Cecília Hromjaková, dcéra Cecília a rod.

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

+ Mária Prokopová
+ Jozef Holota
+ Juraj, Mária Košickí a rodičia
Stakčín: + Július, Zuzana a deti Ján, Zuzana
Kočerhoví
ZBP Mária (87 r. ž.), Marek (40 r. ž.)
+ Pavol Staroščák (8. výr.) a z rod.
Stakčín: ZBP rod. Chachaľakovej a Turikovej
Poďakovanie Gabriely (60 r. ž.)
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+ Štefan Kepič

+ Róbert, Patrícia Šimonoví
V Snine v utorok
V Snine v piatok
STAKČÍN
V Snine v sobotu
KANCELÁRIA: počas zákazu vychádzania nás kontaktujte
na t. č. 0918 601 051 alebo e-mailom snina1@abuke.sk
V prípade zaopatrenia chorého nás kontaktujte telefonicky.

MILODARY:
SNINA - na kostol: bohuznáma 50 €, bohuznáma rodina 20 €, bohuznáma rodina 50 €,
z krstu T. Rudyovej 20 €, z krstu E. Čopíkovej 50 €.
z pokladničky pri miestnosti pre matky s deťmi: 171,74 €.
Milodary cez farský účet: 31.1.- 5 €; 1.2.- 30 €, 30 €, 50 €, 50 €, 50 €, 50 €
2.2.- 10 €, 20 €, 36 €, 50 €; 3.2.- 5,80 €, 20 €; 4.2.- 50 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
STAKČÍN - na kostol: z krstu Bianky, ul. Ševčenkova 40 €.
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

Vo štvrtok 11.2.2021 máme svetový deň chorých. Nezabudnime v tento deň
myslieť v našich modlitbách na všetkých chorých a trpiacich.

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. Milí bratia a sestry, aj v dnešnú nedeľu vyjadrujem úprimné poďakovanie za vaše milodary
na potreby farnosti v uplynulom týždni. Ďakujem za vašu štedrosť a podporu farnosti v tomto
zložitom období.
3. Milí veriaci, v Spravodaji si všimnete program živého vysielania sv. omší a ďalšieho
duchovného programu v nasledujúcom týždni. Vysielanie bude každý deň okrem soboty.
4. Drahí bratia a sestry, vo štvrtok 11.2. máme ľubovoľnú spomienku Panny Márie Lurdskej.
V tento deň slávime 29. Svetový deň chorých. Sv. omša o 18:00 bude obetovaná za všetkých
chorých v našej farnosti. Spojte sa s nami pri tejto sv. omši aj prostredníctvom živého prenosu.
Na záver bude adorácia a eucharistické požehnanie. Sviatosť pomazania chorých udelíme pri
sv. omši až keď sa uvoľnia obmedzenia a nanovo sa začnú sláviť bohoslužby za účasti
veriacich.
5. Milí manželia, práve dnes začíname Národný týždeň manželstva. Tak ako sme avizovali,
máme pre Vás pripravené aktivity v rámci celoslovenského NTM, ktoré si viete každý deň od
dnes do 14.2.2021 pozrieť na stránke www.ntm.sk. Keďže s mnohými sme sa každoročne
stretávali v tomto týždni, nedalo nám, a pripravili sme aj my 3 vstupy online, ku ktorým si
však potrebujete stiahnuť do počítača aplikáciu zoom, aby sme sa mohli stretnúť. Bolo by fajn,
keby ste tak urobili cez notebook, keďže tam je automaticky zabudovaná aj kamera a mikrofón
a mohli by sme sa vidieť aj počuť. Dá sa stiahnuť aj do počítača, ak však nemáte kameru a
mikrofón, Vy nás vidieť aj počuť budete, ale zapojiť sa budete môcť iba písaním cez chat. Ak
už budete mať aplikáciu stiahnutú, stačí kliknúť na odkaz https://zoom.us/j/94622950833 a
pripojí Vás k nám. Prosíme, aby ste sa hlásili aspoň 10 minút pred začatím, aby sme začali
včas... Tento oznam je pre menej zdatných počítačových užívateľov, aby sa nebáli pripojiť.
Ostatné informácie máte na plagáte. Tešíme sa na online stretnutie.
6. Sv. omša v nedeľu 14.2.2021 o 10.30 bude obetovaná za všetkých manželov nášho mesta
a filiálnej obce Stakčín 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.
7. Drahí bratia a sestry, viacerí ste sa nás telefonicky, alebo cez email pýtali, kedy budeme
prijímať úmysly sv. omší na ďalšie mesiace - apríl, máj a jún. /do konca marca sú už úmysly
zapísané/. Úmysly na sv. omše budeme prijímať až keď sa zruší zákaz vychádzania a budeme
vás môcť prijať aj v kancelárii. V oznamoch zverejníme kedy bude možné nahlásiť úmysly sv.
omší, aby ste o tejto možnosti vedeli všetci, ktorí úmysel sv. omše chcete nahlásiť.
Vďaka za pochopenie.
PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. KRÍŽA
CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI 8.2. – 14.2.2021
8.2. /pondelok/
18:00 sv. omša
9.2. /utorok/
18:00 sv. omša
10.2./streda/
18:00 sv. omša
11.2. /štvrtok/
18:00 sv. omša
Panny Márie Lurdskej
za všetkých chorých v našej farnosti
29. svetový deň chorých
na záver adorácia a euch. požehnanie
12.2./piatok/
18:00 sv. omša
13.2. /sobota/
nevysiela sa
10:30 sv. omša
za všetkých manželov nášho mesta a filiálnej obce
14.2. /nedeľa/
Stakčín. Zvlášť za tých, ktorí slávia výročia man.
života. Na záver sv. omše bude krátka adorácia
a obnova manželských sľubov.

