LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
1.11. – 7.11.2021
deň
čas
úmysel sv. omše
6:00 Na úmysel kňaza
7:00 ZBP rod. Mareka a Dany
PONDELOK – 1.11
8:00 ZBP Mária
Všetkých svätých,
slávnosť
9:00 ZBP Ľubomír Suchanič
Prikázaný sviatok
10:30 Za farnosť
18:00 ZBP Gabriela (20 r. ž.)
+ Štefan, Rozália Lojanoví, dcéra, zaťovia,
6:30 + Miroslav Koban a rodičia
UTOROK – 2.11.
+ Emília Chauturová (1. výr.)
Spomienka na všetkých
12:00
+ Mikuláš
zosnulých veriacich
+ Peter, Vincent Gnipoví, rodičia Gerboví
18:00
a z rod. Szczygieľovej
ZBP Mária, Ján (20 r. manž. ž.),
6:30
ZBP Štefan (55 r. ž.)
STREDA – 3.11.
12:00 + Mária Gribaničová
féria
+ Anna Jelová
18:00
+ Štefan, Anna Čopíkoví (ul. Kollárova)
+ Jozef, Katarína Pavliskoví
6:30
ŠTVRTOK - 4.11.
+ Jozef Špitalík (3. výr.)
Sv. Karola
12:00 + Rastislav
Boromejského, biskupa,
ZBP Michal, Mária (44 r. manž. ž.) a rod.
spomienka
18:00
+ Mária Vargová, Ján Savka
6:30 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
PIATOK - 5.11.
O Najsvätejšom Srdci
12:00 + Ján, Mária Milovčíkoví a zať Ján, rodičia
Ježišovom/ prvý piatok/
18:00 + Gabriel Kuchár (6. výr.)
Ružencové bratstvo
SOBOTA – 6.11.
8:45
Fatimská sobota
ZBP Katarína (70 r. ž.) a rod.
Večer: z nasl. nedele
18:00 Poďakovanie za 55 r. manž. ž. Jozef a Mária
6:00 Na úmysel kňaza
7:00 ZBP Jana Hovaňaková (36 r. ž.)
TRIDSIATA DRUHÁ
8:00 Na úmysel kňaza
NEDEĽA
V CEZROČNOM
9:00 ZBP Jozef, Rozália (50 r. manž. ž.)
OBDOBÍ - 7.11.
10:30 Za farnosť
18:00 ZBP Marta, Mária a ich rodiny
7:45 Na úmysel kňaza
pondelok
9:00 Na úmysel kňaza
STAKČÍN

utorok

17:00

piatok
sobota

17:00 + Mária, František , Štefan Lukáčoví
8:00 + Pavol, Magdaléna Uhrinová
7:45 ZBP manželov Lukáčových (45. výr. sobáša)
9:00 ZBP Alžbeta (70 r. ž.) a rod.
16:00 Gr.kat. liturgia a duchovná služba na oddeleniach
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

nedeľa
NEMOCNICA

štvrtok
nedeľa

+ Anna, Andrej, Mária, Juraj, Anna

kňaz
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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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31. október 2 0 2 1
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

Ú PL N É O D PU S T KY PR E D UŠ E V O ČI S T C I
Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako
minulý rok, možné získať po celý mesiac
november 2021. Oznámila to v piatok 29. 10. 2021
Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že
vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s
pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie
predísť veľkému zhlukovaniu ľudí. Znamená to, že
úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a
pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len
pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté
na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si
veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle
nasledovať za sebou.
Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2.
novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých
verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo
nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia
sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú
alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci
november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a
to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať
odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné
podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a
pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za
zosnulých. „Z obnovenej veľkodušnosti Cirkvi budú veriaci určite čerpať zbožné
predsavzatia a duchovný elán, aby svoj život riadili podľa evanjeliového zákona, v
synovskom spoločenstve a oddanosti pápežovi, viditeľnému základu a pastierovi
Katolíckej cirkvi”, píše sa v tohtoročnom dekréte Apoštolskej penitenciárie.
www.tkkbs.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. COVID AUTOMAT: od pondelka 1.11. je náš okres už v tzv. čiernej farbe.
- pre bohoslužby platí: REŽIM: očkovaní /maximálne 100 osôb/, OTP/ 15 m2 na osobu,
základ 25 m2 na osobu /podľa tabuľky v Spravodaji/. Chceme upozorniť nato, že kvôli
prísnym obmedzeniam bude v pondelok /Všetkých svätých/ a v nedeľu otvorený iba vchod
pri kancelárii. Pri vchode bude služba, ktorá bude počítať účastníkov bohoslužieb a keď sa
naplní možný počet, ostatných prosíme zostať vonku. Sv. prijímanie budeme podávať aj
vonku a pri sv. omšiach o 8:00, 9:00, 10:30 a 18:00 bude zapnuté aj vonkajšie ozvučenie.
Východ z chrámu bude smerom k pamätníku. Keďže je povinný zoznam účastníkov prosíme,
aby ste si doniesli lístoček s menom a kontaktom už z domu, aby sa nezdržiavalo
vypisovaním pri vstupe 1 vchodom. Veľmi prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov
služby. Vopred veľká vďaka.
V týždni budú otvorené všetky vchody ako je zvykom.
- pre obrady krstu, sobáša, pohrebu platí: očkovaní max. 100 osôb, OTP max. 6 osôb,
v režime základ max. 6 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.
5. SPOVEĎ DNES POPOLUDNÍ: milí bratia a sestry, ak náhodou niekto počas týždňa
z rôznych dôvodov nestihol spoveď a chcel by sa ešte vyspovedať pred dušičkami, dávame
možnosť dnes popoludní od 14:00 do 15:00.
6. SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH slávime v pondelok 1.11. Sv. omše vo farskom
chráme budú takto: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 a 18:00. Sv. omše o 7:00 a 9:00 pre
očkovaných /max. 100 osôb na sv. omši, ostatné sv. omše v režime základ – 25 m2 na osobu.
v pondelok 1.11. popoludní o 15:00 bude na starom a novom cintoríne pobožnosť.
7. POČAS TÝŽDŇA BUDÚ PRIDANÉ SV. OMŠE. Utorok, streda, štvrtok, piatok
pridaná sv. omša o 12:00 /tichá, recitovaná/.
8. SV. OMŠE V KAPLNKE NA CINTORÍNE budú slávené v týždni o 15:00 a v sobotu
o 10:00. Konkrétne: utorok 2.11. 15:00 / za všetkých zosnulých z nášho mesta a farnosti/;
streda, štvrtok, piatok o 15:00 na nahlásené úmysly; sobota o 10:00 na nahlásené úmysly
a v pondelok 8.11. o 15:00 na nahlásené úmysly. V kaplnke kvôli obmedzeniam v čiernom
okrese môže byť prítomných iba 6 osôb / kňaz a asistencia/.
9. V RÁMCI AKTIVITY SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI bude v utorok 2.11. o
19:00 pri kaplnke nenarodených detí modlitba posv. ruženca. Povzbudzujeme všetkých aj
k zapáleniu sviečky za nenarodené deti pri kaplnke. Všetkým veriacim vrelo odporúčame
zastaviť sa pri tejto kaplnke hocikedy počas dušičiek, ale aj mimo tohto obdobia a zotrvať
tam v modlitbe.
10. SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ A MLÁDEŽE:
- Vo štvrtok 4.11. pozývame na sv. omšu o 18:00 deti.
- V piatok 5.11. o 18:00 pozývame na sv. omšu mladých. /prosíme ostatných veriacich, aby
vo štvrtok a piatok využili iné sv. omše počas dňa/
11. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok. Ukončená bude o 17:45.
12. NÁVŠTEVA CHORÝCH bude v piatok, ktorý je 1. v mesiaci, počas celého dňa. Ak by
niektorá rodina, kde majú chorého, bola v karanténe, alebo v tomto období si nepriala
návštevu kňaza prosíme, aby nám to oznámila telefonicky. Vďaka.
13. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: utorok, stredu, štvrtok
polhodinu pred rannou a večernou sv. omšou. Vo štvrtok spovedná služba od 15:00.
V pondelok sa nespovedá /slávnosť Všetkých svätých/, v piatok je deň venovaný chorým.

OZNAMY:
14. PRVÁ SOBOTA MESIACA 6.11.: slávenie Fatimskej soboty začína o 8:00. Sv. omša o 8:45. Kvôli
obmedzeniam je potrebné rozdeliť sa na sv. omše. Využite možnosť sv. omše na cintoríne o 10:00.
15. KANCELÁRIA: utorok - štvrtok /9.00 - 10.00/ a po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk. V pondelok /Všetkých svätých/ a na prvý
piatok mesiaca kancelária zatvorená.
16. STAKČÍN: - v tomto týždni bude sv. omša za účasti detí v utorok o 17:00.
Aktuálne informácie /1.11.2021 – 7.11.2021/ okres v ČIERNEJ farbe na Covid semafore
povinný respirátor v interiéri
povinný zoznam účastníkov s kontaktom a ostatné hygienické opatrenia ako doteraz
REŽIM: očkovaní /maximálne 100 osôb/, OTP/ 15 m2 na osobu, základ 25 m2 na osobu
Základ /ktokoľvek/ - 25 m2 na osobu /60 osôb/
utorok až
sobota
Vstup 1 vchodom od kancelárie,
východ z kostola smerom k pamätníku.
Po zaplnení možnej kapacity prosíme, aby ďalší zostali
vonku, podľa pokynov služby pri vstupe.
SNINA
Pondelok
Sv. omše 6:00, 8:00, 10:30, 18:00 v režime základ – ktokoľvek .
FARSKÝ
(Všetkých
25
m2 na osobu /60 osôb/ v chráme, chóry, adoračné
KOSTOL svätých)
miestnosti, chodby.
a
Sv. omša o 7:00 a 9:00 /očkovaní/
Nedeľa
Maximálne 100 osôb pri sv. omši. Je potrebné mať pri sebe
doklad o očkovaní pre prípad kontroly.
Okrem sv. omše o 6:00 a 7:00 bude zapnuté vonkajšie
ozvučenie pri všetkých sv. omšiach.
V týždni
Základ /ktokoľvek/ - 25 m2 na osobu
STAKČÍN
Nedeľa
7:45, 9:00 základ /ktokoľvek/ - 25 m2 na osobu
NEMOCNIČNÁ KAPLNKA
areál nemocnice: len OTP
DÁTUM
1.11.2021

Štvrtok 16:00

OTP: do 15 osôb

Nedeľa10:30

OTP: do 15 osôb

ČAS

LEKTORI

ŽALM

8:00

Tadeáš Čop a Bianka Ninčáková

Lucia Mariničová

9:00

Michal Rosoľanka a Mária Homzová

MUDr. Eduard Ferenc

10:30 Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

Eva Mária Karľová

4.11.2021

18:00 deti zo 6. ZŠ/ s. Pavlína

5.11.2021

18:00 Skupina Mgr. G. Zapotokovej

Michal Rosoľanka

8:00

PharmDr. Štefan Dunaj a Mgr. Jana Šepeľová

Mgr. Matúš Rosoľanka

9:00

Daniel Karanik a Zuzana Mariničová

Jana Andrejčíková

7.11.2021

10:30 manželia Legemzoví

Ing. Marianna Hancová

MILODARY:
SNINA: - na kostol: zo sobáša Murníka a Hricákovej 50 €, z pohrebu A. Mariničovej 100 €,
z pohrebu J. Gabrika 100 €, rod. Štofiková 50 €, bohuznáma 20 €, z krstu V. Cichovičovej 50 €,
z krstu L. Lukačišina 20 €.
Milodary cez farský účet: 25.10 - 20 €, 20 €, 10 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

