LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
18.10. – 24.10.2021
deň

čas

PONDELOK - 18.10.
Sv. Lukáša, evanjelistu
sviatok
UTOROK - 19.10.
Ku cti sv. Jozefa
V rámci mimoriadneho
roka
STREDA - 20.10.
féria
ŠTVRTOK - 21.10.
féria
PIATOK - 22.10.
Sv. Jána Pavla II.,
pápeža,
ľubovoľná spomienka
SOBOTA - 23.10.
Panny Márie v sobotu
Večer: z nasl. nedele
TRIDSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ - 24.10.
Misijná nedeľa
streda
STAKČÍN

nedeľa

štvrtok
nedeľa
pondelok
CSŠ
streda
Služba mimo farnosti

NEMOCNICA

6:30
18:00
6:30

úmysel sv. omše
kňaz
+ Jozef, Mária, Ján Zuščákoví, Michal, Katarína
kP
Karľoví
+ František, Katarína Hancoví
kM
+ Ján Andrejčík, Katarína, Jozef Copákoví
d
+ Juraj Pavlis (nedož. 95 r. ž.)
d
+ Helena Pavlíková (20. výr.)
kM

18:00

17:00 Večeradlo/ + Jozef Tita (4. výr.)

kP

6:30

+ Jozef Aľušik, rodičia, súrodenci (ul. Mierová)
+ Ján Marinič (30. výr.), manželka Margita
ZBP Miroslav, Silvia (25 r. manž. ž.) a deti
+ Ján Galanda (10. výr.)
+ Katarína Kuchárová (25. výr.)
ZBP Ján, Emília s rod.
ZBP Bibiána s rod.
+ Agáta, Alexander Sura, z rod. Kepičovej,
Čochráčovej
ZBP Matúš
+ Ladislav Koco
+ Juraj Turbák
+ Katarína, Ján Stedina
+ Juraj Grozanič, rodičia, svokrovci

v.Š
d
kP
d
kP
kM
d

Na úmysel kňaza
ZBP Antónia (85 r. ž.)
ZBP Adriána (50 r. ž.), Martin, deti a vnúčatá
Za farnosť
ZBP Štefan, Anna (50 r. manž. ž.) a deti

d
v.Š
d
kM
kM

Spoveď od 16:30/ + Michal Paraska

kM

18:00
6:30
18:00
6:30
12:00
18:00
6:30
18:00
6:00
7:30
9:00
10:30
18:00
17:00

7:45 Na úmysel kňaza
9:00 ZBP Zlatoň Janič s rod.
16:00 Gr. kat. liturgia a duchovná služba na oddeleniach
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
7:45 Na úmysel kňaza
7:45 Na úmysel kňaza
Dlhé nad Cirochou: štvrtok 7:00 /kM/, piatok 17:00 /kM/

d
kP
kM
kM
d
kP

kP
kP
kP
kM
kP

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

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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17. október 2 0 2 1
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

SYNODA
KONFERENCIA
BISKUPOV
SLOVENSKA

V Bratislave, 15. októbra 2021

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a
všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec
František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete
sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.
Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ –
teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo
vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové
slová "spoločenstvo, spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je
tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v
Krista.
Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia
dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v
tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha
Svätého!
Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej
stránke...). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme
synodálne iniciatívy.
Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý
Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme!
Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.

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. COVID AUTOMAT: od pondelka 18.10. je náš okres v tzv. bordovej farbe.
- pre bohoslužby platí: v režime základ 15 m2 na osobu, očkovaní bez obmedzenia počtu
osôb, OTP max. 50 osôb. Pri bohoslužbách pokračujeme v režime, ako bolo doteraz. /podľa
tabuľky v Spravodaji/.
- pre obrady krstu, sobáša, pohrebu platí: v režime základ max. 6 osôb, očkovaní bez
limitu, OTP 25 m2 na osobu, maximálne však 50 osôb, /vždy povinný zoznam účastníkov/.
3. Milí bratia a sestry, všetkým vám patrí úprimná vďaka za všetky vaše milodary aj
v uplynulom týždni, ktoré ste obetovali či už tu v chráme, alebo aj cez farský účet.
Vďaka za vašu štedrosť.
4. OKTÓBROVÁ POBOŽNOSŤ POPOLUDNÍ: dnes o 14:30 pozývame k spoločnej
modlitbe posvätného ruženca.
5. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: spovedáme polhodinu
pred rannou a večernou sv. omšou. Vo štvrtok spovedná služba od 15:00.
6. SV. OMŠE KU CTI SV. JOZEFA: V utorok 19.10. budú sv. omše ráno aj večer ku cti
sv. Jozefa v rámci mimoriadneho roka sv. Jozefa.
7. SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ A MLÁDEŽE:
- Vo štvrtok 21.10. pozývame na sv. omšu o 18:00 deti.
- V piatok 22.10. o 18:00 pozývame na sv. omšu mladých.
8. STRETNUTIE MLADÝCH v piatok nebude kvôli aktuálnym obmedzeniam.
9. BIRMOVANCI kvôli aktuálnym obmedzeniam nebudú mať stretnutia v skupinkách, ale
zúčastnia sa spoločnej katechézy v rámci sv. omše v piatok.
10. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok. Ukončená bude o 17:15 a o 17:30 spoločná
modlitba posv. ruženca. Pripomíname, že v piatok je pridaná sv. omša o 12:00. V tento deň
slávime ľubovoľnú spomienku Jána Pavla II., pápeža.
11. MISIJNÁ NEDEĽA sa slávi na budúcu nedeľu 24.10. Prosíme o modlitby za
misionárov a zároveň bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na podporu misií. Za vaše
dobrovoľné milodary vopred úprimná vďaka. Na Stolíkoch pri Spravodaji nájdete aj časopis
Svetové misie.
12. SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI: na stolíkoch pri Spravodaji sú k dispozícii
sviečky za nenarodené deti, ktoré si môžete zakúpiť a potom v čase okolo 2.11. zapáliť doma
v okne, alebo na cintoríne pri kaplnke nenarodených detí. Kúpou sviece podporíte aktivity
Fóra života. Príspevok za sviečku: 1 € za plastovú, 5 € za sklenenú. Príspevok môžete dať do
pokladničky Spravodaja. Tento rok bude možné už po 3. krát zapáliť aj online sviečku na
stránke www.sviecka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či
vo svete, stačí zadať adresu miesta, kde chcete, aby horela. Fórum života a jeho projekty je
možné podporiť aj zaslaním darcovskej SMS správy s textom DMS SVIECKA na číslo 877.
13. MESIAC OKTÓBER, MESIAC POSVÄTNÉHO RUŽENCA. Srdečne pozývame
a povzbudzujeme veriacich k spoločnej modlitbe posv. ruženca či už v chráme pred sv.
omšami, ale aj doma vo svojich rodinách. Pred večernou sv. omšou sa jednotlivé desiatky
ruženca predmodlievajú skupiny veriacich z rôznych spoločenstiev, ktorí sa prihlásili.
Pár dní je ešte voľných, môžete sa ešte prihlásiť v sakristii chrámu. Vďaka.
14. MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC: pripomíname celosvetovú aktivitu, ktorá sa
koná 18.10. /pondelok/ a pozýva k modlitbe ruženca detí. Keďže kvôli aktuálnym
obmedzeniam nie je možné zhromaždiť vo veľkom počte deti k modlitbe posv. ruženca,
povzbudzujeme rodičov, aby sa v pondelok spolu so svojimi deťmi pomodlili ruženec
v hociktorom čase doma a takto sa zapojili do tejto aktivity. To isté nech urobia aj katechéti
na hodinách náboženstva v pondelok 18.10.

OZNAMY:
15. FARSKÁ PÚŤ: srdečná vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili púte do farnosti Fatimskej
Panny Márie vo Vranove – Čemerné, za príjemné spoločenstvo. Plánovali sme púť aj do
Levoče. Keďže aj okres Levoča je od pondelka v bordovej farbe, plánovanú púť musíme
odložiť na iný termín, keď to okolnosti dovolia. Vďaka za pochopenie.
16. 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.
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: - povzbudzujeme k modlitbe posv. ruženca v mesiaci október.
- v tomto týždni bude detská sv. omša v stredu o 17:00. Tešíme sa účasti detí na detských
sv. omšiach a srdečne pozývame ďalšie.
MILODARY: bohuznáma zo Sniny obetovala na opravu strechy 200 €, bohuznáma z ul.
Duchnovičovej obetovala 20 €. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
- na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu misií. Úprimná vďaka za všetky vaše milodary.
Aktuálne informácie /18.10.2021 – 24.10.2021/
okres v bordovej farbe na Covid semafore
- povinný respirátor v interiéri
- povinný zoznam účastníkov s kontaktom a ostatné hygienické opatrenia ako doteraz

SNINA
FARSKÝ
KOSTOL

STAKČÍN

Pondelok
až sobota

Základ /ktokoľvek/ - 15 m2 na osobu

Nedeľa

Sv. omše 6:00, 7:30, 10:30, 18:00 v režime základ – ktokoľvek .
15 m2 na osobu v chráme, chóry, adoračné miestnosti,
chodby. Po zaplnení možnej kapacity prosíme, aby ďalší
zostali vonku.
Sv. omša o 9:00 /očkovaní/
Limit bez obmedzení. Kapacita chrámu cca 1700 osôb
Okrem sv. omše o 6:00 bude zapnuté vonkajšie ozvučenie pri
všetkých sv. omšiach.

V týždni

Základ /ktokoľvek/ - 15 m2 na osobu

Nedeľa

7:45, 9:00 základ /ktokoľvek/ - 15 m2 na osobu

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA
areál nemocnice: len OTP
DÁTUM
24.10.2021

Štvrtok 16:00

OTP: do 20 osôb

Nedeľa10:30

OTP: do 20 osôb

ČAS

LEKTORI

ŽALM

7:30

Ing. Ján Čop ml. a Monika Poliaková

Katarína Telehová

9:00 manželia Lojanoví
10:30 manželia Aľušíkoví

Michal Rosoľanka
Anton Vass

MILODARY:
SNINA: - na kostol: bohuznáma 50 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma 100 €, z pohrebu
A. Miškovej 100 €, z krstu Z. Kotulákovej 30 €.
Milodary cez farský účet: 10.10. - 20 €; 11.10. - 50 €; 12.10. - 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

