LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
4.10. – 10.10.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
6:30 + Katarína, Jozef Cenkneroví
PONDELOK - 4.10.
Sv. Františka
+ Margita Nováková (1. výr.)
18:00
Assiského, spomienka
+ Mária Šalachová
UTOROK - 5.10.
+ z rod. Hudákovej a Morozovej
6:30
Sv. Faustíny
+ Ján Poliak
Kowalskej, panny,
18:00 17:00 Večeradlo/ Za uzdravenie Jany
ľubovoľná spomienka
6:30 + z rod. Novotnej
STREDA - 6.10.
+ Ján Gerboc z ul. SNP a z rod. Fabinyovej
féria
18:00 + Juraj Tomášik a z rod.,
+ z rod. Pčolovej č. 494
+ Mária, Martin Gáboroví, Milan Latta
ŠTVRTOK - 7.10.
6:30
Ružencovej
+ Ján, Anna, vnuk Dominik Sakuličoví
Panny Márie,
ZBP vojakov slúžiacich na Cypre a ich šťastný
18:00
spomienka
návrat
+ Ján Vencko, rodičia Jozef, Katarína Karľoví
6:30 + Ján, Mária Fedákoví, synovia Ján, Michal
a z rod. Mihaľovej
PIATOK - 8.10.
12:00 Vlastný úmysel kňaza
féria
+ Emília Karľová, Dávid Naščák (nedož 25 r.),
18:00 Zlatica Pindrochová
+ Andrej Savka a rodičia
ZBP Pavol, Zdena (50 r. manž. ž.) a rod.
6:30
SOBOTA - 9.10.
+Anna, Ján Lojkoví, Anna, Jozef Pavliskoví
Panny Márie v sobotu
+ Václav Moravek (15. výr.), manželka Helena
Večer: z nasl. nedele
18:00
+ Emília Micenková (1. výr.)
6:00 ZBP Mária (65 r. ž.)
DVADSIATA ÔSMA
7:30 ZBP rod. Ferencová
NEDEĽA
9:00 ZBP Jana (60 r. ž.) a rod.
V CEZROČNOM
10:30
Za farnosť
OBDOBÍ - 10.10.
18:00 ZBP Klára Pavlíková (20 r. ž.)
Spoveď od 17:30/ + Mikuláš Uhrin (1. výr.)
streda
18:00
a Viera Uhrinová (1. výr.)
STAKČÍN
7:45 ZBP rod. Džuberovej a Zuzana Kapraľová
nedeľa
9:00 ZBP rod Chachaľakovej a Turíkovej
štvrtok
16:00 Gr. kat. liturgia a duchovná služba na oddeleniach
NEMOCNICA
nedeľa
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
pondelok
7:45 Vlastný úmysel kňaza
CSŠ
utorok
16:00 V kostole duchovná obnova
streda
7:45 Vlastný úmysel kňaza
KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
SPOVEDNÁ SLUŽBA: pracovné dni polhodinu pred rannou a večernou sv. omšou,
vo štvrtok 15:00.
Skratky: d – dekan, kP – kaplán Patrik, kM – kaplán Matej, v.Š – výpomocný Štefan
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Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. Patrik Melkovič, Mgr. Matej Futej
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3. október 2 0 2 1
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

RUŽENCOVÝ MESIAC
Mesiac október má v liturgickom
kalendári prívlastok ružencový. Je to
preto, že to bolo práve v októbri r.
1571, čo v známej bitke pri Lepante
kresťanské vojská zastavili inváziu
Turkov do Európy. Víťazstvo sa
pripisuje pomoci Svätej Bohorodičky,
ktorú vzývali modlitbou ruženca.
Vtedy pápež Pius V. stanovil na 7.
októbra spomienku Ružencovej Panny
Márie a modlitba ruženca sa ešte viac
začala šíriť v celom kresťanskom svete.
Význam a moc modlitby ruženca v dejinách Cirkvi nám pripomínajú mnohí. Svätci,
pápeži, učitelia Cirkvi i jednoduchí veriaci - laici. Výzva na túto modlitbu však
najmocnejšie zaznieva k nám ľuďom od samej Božej Matky. V Lurdoch i vo Fatime ju
vidíme s ružencom a láskavým pohľadom matky, ako ponúka svojim deťom bezpečnú
pomoc a zbraň proti akémukoľvek zlu. Je to reťaz modlitieb, ktorá spútava zlo a
oslabuje jeho moc vo svete a v srdciach ľudí zapaľuje lásku. Preto má názov ruženec –
reťaz duchovných ruží, lebo predstavuje kráľovskú čnosť lásky, pred ktorou kapituluje
každý nepriateľ. V tejto modlitbe uvažujeme o živote, umučení a slávnom vzkriesení
Ježiša Krista práve pod vedením jeho i našej matky Márie, pretože ona mala
mimoriadnu účasť na jeho živote a najvynikajúcejšie s ním spolupracovala na jeho
vykupiteľskom poslaní. Svoju lásku matky, posvätenú Božou milosťou, pripájala k
láske svojho Syna, ktorý nás vykúpil obetou lásky.
Ani my však nie sme vylúčení z tejto spolupráce. Naopak; sme pozvaní podobne ako
Panna Mária prežívať každú etapu svojho života v úzkom vnútornom spojení s Kristom
a spolupracovať tak s ním na spáse seba i blížnych. Na tejto ceste však musíme počítať s
mnohými prekážkami, s úzkou a strmou cestou, ktorú Ježiš spomína svojim učeníkom.
Preto potrebujeme mimoriadnu posilu, ktorú nám Boh ponúka skrze Pannu Máriu.
www.rkruskov.sk

OZNAMY:
1. DIŠPENZ OD ÚČASTI NA SV. OMŠIACH: Pripomíname, že o. arcibiskup Mons. Bernard
Bober udelil dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok veriacim vo
farnostiach Košickej arcidiecézy, ktoré sa nachádzajú v okresoch v 1. až 3. stupni ohrozenia
(červená, bordová alebo čierna farba na Covid automate).
2. Srdečná vďaka všetkým vám, drahí bratia a sestry, za všetky vaše obety, milodary aj
v uplynulom týždni.
Pri farskej zbierke na podporu farnosti a farského kostola sa minulú nedeľu vyzbierala čiastka
1 808,12€. Pán Boh zaplať. Nech Pán Boh štedro obdarí svojimi milosťami každého člena nášho
farského spoločenstva.
3. PRVÁ NEDEĽA MESIACA je dnes. Popoludní o 14:30 bude pobožnosť s modlitbou posv.
ruženca a výmena ružencových tajomstiev. Stretnutie duchovnej rodiny sestier dnes nebude.
4. ZBIERKA PRE KUBU je v našej farnosti v dnešnú nedeľu. Všetkým vám, drahí bratia a sestry,
ktorí ste sa rozhodli do tejto zbierky zapojiť, úprimná vďaka. Zbierku pre Kubu, ktorú ohlásili biskupi
Slovenska po návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku, je možné podporiť do konca
kalendárneho roka 2021. Záujemcovia tak môžu urobiť na číslo účtu vo Všeobecnej úverovej banke
SK31 0200 0000 0044 9834 3155. Ide o účet, ktorý je určený iba pre potreby tejto zbierky. Povzbudení
návštevou a podnetmi Svätého Otca Františka sa slovenskí biskupi rozhodli vyhlásiť túto zbierku na
pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý
opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.
5. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: spovedáme polhodinu pred rannou
a večernou sv. omšou. Vo štvrtok spovedná služba od 15:00.
6. DUCHOVNÁ OBNOVA PRE CSŠ, CMŠ A CCVČ bude v utorok 5.10. v kostole. Od 15:15 bude vyložená
Sviatosť oltárna k poklone a možnosť spovede. O 15:45 zakončenie adorácie a o 16:00 sv. omša s príhovorom.
7. SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ A MLÁDEŽE začnú v tomto týždni. Vo štvrtok 7.10. pozývame na
sv. omšu o 18:00 deti a v piatok 8.10. o 18:00 mladých. Pozývame aj k modlitbe ruženca pred sv. omšou.
8. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok. Ukončená bude o 17:15 a o 17:30 spoločná modlitba posv. ruženca.
9. STRETNUTIE MLADÝCH: V piatok, po večernej sv. omši, pozývame na stretko na faru všetkých mladých.
10. SPOLOK SV. VOJTECHA: členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť podielové knihy
a ďalšie veci určené pre členov. Členský príspevok na rok 2022 je 8 €.
11. MESIAC OKTÓBER, MESIAC POSVÄTNÉHO RUŽENCA. Srdečne pozývame veriacich
k spoločnej modlitbe posv. ruženca či už v chráme ráno o 6:00, večer o 17:30, ale aj doma vo svojich
rodinách.
- v týždni ráno /pondelok – sobota/ bude ruženec začínať o 6:00 – ruženec vedie ružencové bratstvo
ako počas celého roka.
- v týždni večer /pondelok – sobota/ začne ruženec o 17:30. Výnimkou je utorok. Modlime sa
Večeradlo so začiatkom o 17:00. Večeradlo vedie ružencové bratstvo.
Modlitbu ruženca v ostatné dni o 17:30 vedie kňaz a jednotlivé desiatky sa predmodlievajú nahlásené
skupinky veriacich z rôznych spoločenstiev, rodín, škôl atď. vo farnosti. Ešte sú voľné termíny –
povzbudzujeme prihlásiť sa v sakristii a aktívne sa zapojiť do tejto vzácnej modlitby.
- v nedele – pred sv. omšami ruženec ako je zvykom celý rok a popoludní o 14:30 modlitbu ruženca
vedie kňaz.
12. ÚMYSLY SV. OMŠÍ na dušičkovú oktávu v novembri môžete nahlásiť počas celého mesiaca
október po rannej alebo večernej sv. omši v kancelárii. Tieto sv. omše budú slúžené na cintoríne
v kaplnke, ako bolo zvykom.
13. FATIMSKÉ 13KY: vo farnosti Vranov nad Topľou Čemerné sa pravidelne v 13. deň mesiaca
slávia tzv. Fatimské trinástky. Prichádzajú tam aj pútnici, aby sa spolu modlili večeradlo a slávili
sv. omšu. Samozrejme aktuálne s obmedzeniami. Každý mesiac je pozvaný kňaz - hosť spolu
s veriacimi z farnosti. Na mesiac október máme pozvánku my, naša farnosť. Srdečne vás, drahí bratia
a sestry, pozývame do farnosti Vranov nad Topľou Čemerné dňa 13.10. /streda/. Kto má záujem, nech
sa prihlási v kancelárii – z našej farnosti, ak bude záujem, pôjde autobus. Zúčastniť sa je možné
v tzv. režime OTP /očkovaní, testovaní, alebo prekonaný covid/. Ďalšie informácie zverejníme na
budúcu nedeľu, aj na základe toho, ako sa vyvinie situácia ohľadom obmedzení v ďalšom týždni.
14. MAGNETKY AKO SPOMIENKA NA NÁVŠTEVU PÁPEŽA. Drahí bratia a sestry, keďže ste
mnohí ešte prejavili záujem o tieto magnetky, doobjednali sme ďalšie. Nájdete ich pri Spravodajoch.
Cena: 2 €. Príspevok môžete dať do pokladničky pri Spravodaji.
15. PRÍPRAVA DOSPELÝCH K PRIJATIU SVIATOSTÍ: Pozývame a povzbudzujeme aj
dospelých, ktorí ste ešte neprijali sviatosti (krst, spoveď, sv. prijímanie, birmovku), aby ste sa prihlásili
v kancelárii, kde s vami dohodneme individuálnu prípravu. Radi vám pomôžeme pripraviť sa k prijatiu
sviatostí.

OZNAMY:
16. PETÍCIA NA ZÁCHRANU NEMOCNICE SNINA: Milí bratia a sestry, chceme sa poďakovať
všetkým, ktorí sa zapojili do petície a svojim podpisom vyjadrili podporu našej nemocnici. Vďaka.
17. KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/ a po večernej sv. omši. Kontakt: 0918 601 051,
alebo snina1@abuke.sk. V prípade, že chcete niečo riešiť s p. dekanom, zavolajte kedykoľvek na
mobilné tel. číslo a dohodneme stretnutie aj mimo úradných hodín.
18. STAKČÍN: - Milí bratia a sestry, pri zbierke na opravu strechy kostola sa minulú nedeľu
vyzbierala čiastka 156 €. Za vaše milodary úprimná vďaka. Dnes je zbierka pre Kubu.
- povzbudzujeme k modlitbe posv. ruženca v mesiaci október.
- detské sv. omše začnú v tomto týždni. Prvá bude v stredu 6.10 o 18:00. Pred sv. omšou modlitba
posv. ruženca
Aktuálne informácie - účasť na bohoslužbách – okres v červenej farbe covid semaforu
4.10.2021 - 10.10.2021
REŽIM: očkovaní, OTP /očkovaní, testovaní, prekonaný covid/, základ /ktokoľvek/
Povinný respirátor v interiéri, povinný zoznam účastníkov s kontaktom a ostatné hygienické
opatrenia ako doteraz.
Prosíme, milí bratia a sestry, aby ste si doma pripravili lístoček s menom, priezviskom a kontaktom
na vás a pri vstupe do chrámu tento lístok vhodili do pripravenej krabičky pri vstupoch. Ak by
niekto zabudol, pri krabičkách budú prázdne lístočky, ktoré môžete vypísať. Tieto údaje sme
povinný archivovať 2 týždne, potom budú zlikvidované.
V nasledujúcom týždni pôjdeme v režime, ako v uplynulom týždni.
PROSÍME VŠETKÝCH O POCHOPENIE,
TRPEZLIVOSŤ A VZÁJOMNÚ ÚSTRETOVOSŤ. VĎAKA.
Pondelok
Základ – ako doteraz /15 m2 na osobu/ až sobota
Sv. omša o 9:00 /očkovaní/
SNINA
Limit bez obmedzení. Kapacita chrámu cca 1700 osôb
FARSKÝ
Sv. omše 6:00, 7:30, 10:30, 18:00 v režime základ – ktokoľvek .
KOSTOL
15 m2 na osobu v chráme, chóry, adoračné miestnosti, chodby.
Nedeľa
Po zaplnení možnej kapacity prosíme, aby ďalší zostali vonku.
Okrem sv. omše o 6:00 bude zapnuté vonkajšie ozvučenie pri
všetkých sv. omšiach.
V týždni
Základ /ktokoľvek/
STAKČÍN
Nedeľa
7:45, 9:00 základ /ktokoľvek - 15 m2 na osobu/
NEMOCNIČNÁ KAPLNKA
Keďže kaplnka je v areáli nemocnice
len OTP
DÁTUM
10.10.2021

Štvrtok 16:00

OTP: do 20 osôb

Nedeľa10:30

OTP: do 20 osôb

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7:30

Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková

MUDr. Eduard Ferenc

9:00

manželia Mariničoví

Anna Gerbocová

10:30

manželia Kirňákoví

Ing. Marianna Hancová

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ
Mgr. Lukáš Nemeš, býv. v Bratislave a Martina Ondicová, býv. v Snine. Sobáš 16. 10. 2021 o 14:00.
Peter Schmiedt, býv. v Brekove a Veronika Karľová, býv. v Snine. Sobáš 16. 10. 2021 o 15:00.
MILODARY:
SNINA: - na kostol: z krstu D. Džupona 50 €, z pohrebu H. Horváthovej 50€.
Milodary cez farský účet: 26.9. - 20 €; 27.9. - 70 €, 5 €, 10 €; 29.9. - 20 €, 30 €; 30.9. - 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

