LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
8.11. – 14.11.2021
kňaz
deň
čas
úmysel sv. omše
kM
6:30 + z rod. Harvanovej a Gavurovej
d
12:00 + Štefan, Anna Kováčoví, Marián Harakaľ
PONDELOK – 8.11
Féria
kM
+ Jozef, Mária a syn Jozef Dunajoví
18:00
d
+ Ján Vaňo (1. výr.), Magdaléna
d
+
Pavol,
Mária
Čusoví,
Mária,
Michal,
František
UTOROK – 9.11.
6:30
kM
+ Michal Pilip
Výročie posviacky
Lateránskej baziliky,
d
12:00 + Mária a Eliáš Zubaľoví
sviatok
v.Š
18:00 17:00 Večeradlo/ + Peter Mitterpach
6:30 + Jozef, Mária, synovia - Jozef, Štefan Kislíkoví v.Š
STREDA – 10.11.
d
12:00 + z rod. Savkovej a Piričovej
Sv. Leva Veľkého,
+
Michal,
Katarína,
synovia
Michal,
Štefan,
Ján
pápeža a učiteľa Cirkvi,
d
18:00 Holotoví
spomienka
kM
+ Ján, Filip a Juraj Kuchta
d
+
Mária,
Vojtech
Kováčoví
ŠTVRTOK - 11.11.
6:30
kM
+ z rod. Gičovej a Jankovskej
Sv. Martina z Tours,
biskupa,
v.Š
12:00 Na úmysel kňaza
spomienka
kM
18:00 + Ján Legemza (1. výr.)
d
+ Ján, Zuzana Zaremboví a rodičia Kotusoví
6:30
PIATOK - 12.11.
kM
+ Ján Miša (1. výr.)
Sv. Jozafáta, biskupa
d
12:00 + Anna Aľušiková, SNP 60 (1. výr.)
a mučeníka, spomienka
kM
18:00 + kňazov - Jozef Gič a Juraj Timko
d
+ Martin Copák, rodičia, svokrovci
6:30
SOBOTA – 13.11.
kM
+ Mária, Štefan Štofira (10 výr.)
Panny Márie v sobotu
+ Mária Gaborová (1. výr.), manžel Štefan,
Večer: z nasl. nedele
kP
18:00
rodičia Saksunoví
kP
6:00 Na úmysel kňaza
kM
7:00 ZBP Alžbeta s rod.
TRIDSIATA TRETIA
kM
8:00 Na úmysel kňaza
NEDEĽA
V CEZROČNOM
v.Š
9:00 ZBP Katarína (70 r. ž.)
OBDOBÍ - 14.11.
kM
10:30 Za farnosť
kP
18:00 ZBP Matúš (18 r. ž.)
kM
utorok
17:00 + Mária, Jozef a Jozef Bzyskí
kP
STAKČÍN
7:45 Na úmysel kňaza
nedeľa
d
9:00 ZBP Alžbeta Deňová
kM
štvrtok
16:00 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
NEMOCNICA
d
nedeľa
10:30 Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
SPOVEDNÁ SLUŽBA: polhodinu pred rannou a večernou sv. omšou, štvrtok od 15:00
Skratky: d – dekan, kP – kaplán Patrik, kM – kaplán Matej, v.Š – výpomocný Štefan

MILODARY:
SNINA: - na kostol: z pohrebu M. Nemčíkovej 100 €.
Milodary cez farský účet: 29.10. - 50 €; 31.10. - 10 €, 15 €; 1.11. - 15 €; 2.11. - 20 €; 3.11. - 20 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

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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32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

M I E S T O PR E B O H A V M O J O M S R DC I
Iste všetkým dobre padne, keď sa o nás hovorí, že sme štedrí ľudia a dokážeme nezištne
konať. Takýchto ľudí si vážil aj Ježiš. Dokazuje to dnešné evanjelium, v ktorom jasne
hovorí, že nehodnotí štedrosť podľa veľkosti daru, ale podľa úmyslu, s akým sa obetuje.
Ježiš sedel v chrámovom nádvorí. Bolo tam trinásť pokladníc. Ľudia mali možnosť
prispieť na olej do lámp, na obetné drevo, na kadidlo, na bohoslužobné predmety...
Trinásta pokladnica bola určená na ľubovoľné dary. Ľudia dávali dary kňazovi, ktorý ich
po geste obdivu a vďaky, ak sa najmä jednalo o veľké obnosy, vhodil do pokladnice. Aj
chudobná vdova podala kňazovi peniaze – dve leptá. Podľa odborníkov na numizmatiku
sa dalo v tých časoch za dve leptá kúpiť asi toľko, koľko stačilo starému človekovi na
celodenné živobytie. Žena sa z lásky k Bohu zriekla svojho celodenného živobytia, a
starosť o chleba ponechala na Boha. Ježišovo srdce sa pri tomto jej geste naplnilo
dojatím a obdivom. Zavolal si učeníkov a povedal im: „Táto chudobná vdova vhodila
viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona
pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“
Ježiš postavil neznámu chudobnú vdovu za vzor všetkým veriacim, lebo nebola povinná
obetovať dve leptá, ba ani jedno. Lenže akonáhle pocítila v srdci vnuknutie byť
veľkodušná voči Bohu až do krajnosti, rozhodla sa pre hrdinský čin – darovala všetko.
Jej ruky zostali síce prázdne, ale v jej srdci sa zväčšil priestor pre Boha. Lebo čím viac
vecí sa v srdci nachádza, tým menej miesta má v ňom Boh. Čím dokonalejšie sa srdce
vyprázdni od všetkého haraburdia, tým dokonalejšie a plnšie v ňom prebýva Boh.
Z týchto slov musíme smutne konštatovať, že do sŕdc niektorých ľudí Ježiš môže ťažko
vstúpiť čo i len jednou „nohou“, lebo v ňom už niet pre neho miesta. Na chudobnej
vdove dokazuje, že veľká láska urobí v Božích očiach významným aj malý dar, lebo
milión bez posledných dvoch halierov je stále málo, ale dva posledné haliere, aj bez
chýbajúceho milióna, veľmi veľa. Bohu nemožno dať ani mnoho, ani málo, ak sa mu
nedá všetko! Vdovu ani vo sne nenapadlo, že ju Ježiš chváli, možno sa na ňu ani
neusmial a snáď ani nevedela, že muž, ktorý ju sleduje, je Kristus. Preto nemôžme u nej
predpokladať dajaké vonkajšie pohnútky alebo túžbu po obdive a sláve. U ženy išlo
skutočne o úprimnú a hlbokú lásku k Bohu.
www.trojica.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 8.11. je náš okres naďalej 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 v nedeľu je
otvorený iba vchod pri kancelárii. Pri vchode bude služba, ktorá bude usmerňovať účastníkov
bohoslužieb a keď sa naplní možný počet, ostatných prosíme zostať vonku. V chráme prosíme
zachovať
rozostupy.
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. PRVÁ NEDEĽA MESIACA je dnes. Popoludní o 14:30 bude pobožnosť a výmena
ružencových tajomstiev.
5. POČAS TÝŽDŇA BUDÚ PRIDANÉ SV. OMŠE: pondelok až piatok o 12:00 /tichá,
recitovaná, bez kázne/.
V nedeľu: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 18:00.
6. SV. OMŠA V KAPLNKE NA CINTORÍNE bude slúžená ešte 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/. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri
príprave a slávení sv. omší a pobožnosti v kaplnke na cintoríne.
7. SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ A MLÁDEŽE:
- Vo štvrtok 11.11. pozývame na sv. omšu o 18:00 deti.
- V piatok 12.11. o 18:00 pozývame na sv. omšu mladých, birmovancov.
/prosíme ostatných veriacich, aby využili iné sv. omše počas dňa/
8. CELODENNÁ ADORÁCIA bude v piatok. Ukončená bude o 17:45.
9. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: polhodinu pred rannou
a večernou sv. omšou. Vo štvrtok spovedná služba od 15:00.
10. DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY: Budúcu nedeľu 14.11. bude pri všetkých sv.
omšiach zbierka s názvom Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Všetkým vám bratia a sestry, ktorí
sa rozhodnete do tejto zbierky zapojiť vopred úprimná vďaka.
11. TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ v týždni od 15.11. do 21.11.2021: v Spravodaji je
plagát Arcidiecézneho centra pre mládež s programom. Program je samozrejme ovplyvnený
aktuálnymi obmedzeniami. Mladých povzbudzujeme prihlásiť sa do modlitbovej reťaze
mladých za mladých počas týždňa Cirkvi pre mládež cez www.acmko.sk; mládež pozývame na
sv. omšu v piatok 19.11. o 18:00. Po sv. omši bude moderovaná adorácia. Počas adorácie budú
k dispozícii kňazi na spoveď, alebo duchovný rozhovor.
12. POĎAKOVANIE: Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do modlitby
posvätného ruženca počas mesiaca október. Ďakujeme deťom, mladým, dospelým z rôznych
spoločenstiev našej farnosti, taktiež zástupcom cirkevného školstva, sestričkám atď. Nech Pán
odmení vašu snahu a vyslyší všetky modlitby.
13. KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/ a po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk.
14. STAKČÍN: - v tomto týždni bude sv. omša za účasti detí v utorok o 17:00.
- MILODARY: bohuznámy z ul. ČSLA 50€, bohuznáma 20€, bohuznáma z ul. Dlhej 20€. Pán
Boh zaplať za milodary.

Aktuálne informácie /8.11.2021 – 14.11.2021/
okres v ČIERNEJ farbe na Covid automate
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 25m2 na osobu
pondelok
Základ /ktokoľvek/ - 25 m2 na osobu
až sobota
Vstup 1 vchodom od kancelárie,
východ z kostola smerom k pamätníku.
Po zaplnení možnej kapacity prosíme, aby ďalší zostali
SNINA
vonku, podľa pokynov služby pri vstupe.
FARSKÝ
Sv. omše 6:00, 8:00, 10:30, 18:00 v režime základ – ktokoľvek .
KOSTOL Nedeľa
25 m2 na osobu v chráme, chóry, adoračné miestnosti, chodby.
Sv. omša o 7:00 a 9:00 /očkovaní/
Maximálne 100 osôb pri sv. omši.
Okrem sv. omše o 6:00 a 7:00 bude zapnuté vonkajšie
ozvučenie pri všetkých sv. omšiach.
V týždni
Základ /ktokoľvek/ - 25m2 na osobu
STAKČÍN
Nedeľa
7:45, 9:00 základ /ktokoľvek/ - 25m2 na osobu
Štvrtok 16:00 OTP: do 15 osôb
NEMOCNIČNÁ KAPLNKA
areál nemocnice: len OTP
Nedeľa10:30
OTP: do 15 osôb
DÁTUM ČAS LEKTORI
11.11.2021 18:00 1. ZŠ/ Mgr. Gabriela Zápotoková
12.11.2021 18:00 skupina kaplána Patrika
7:00 manželia Pľutoví
8:00 Mgr. Daniel Gavura a Mgr. Dana Šalachová
14.11.2021
9:00 manželia Čopoví ml.
10:30 František a Mária Dunajoví

ŽALM
Daniela Dzurková
RNDr. Jozef Lojan
Anna Gerbocová
Mgr. Lenka Harakaľová

