LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
22.11. – 28.11.2021
deň
PONDELOK – 22.11
Sv. Cecílie, panny
a mučenice, spomienka
UTOROK – 23.11.
Féria
STREDA – 24.11.
Sv. Ondreja DungLaka a spoločníkov,
mučeníkov, spomienka
ŠTVRTOK - 25.11.
Sv. Kataríny
Alexandrijskej, panny
a mučenice,
ľub. spomienka
PIATOK - 26.11.
Féria
SOBOTA – 27.11.
Ráno: Panny Márie v
sobotu
Večer: z nasl. nedele
PRVÁ
ADVENTNÁ
NEDEĽA - 28.11.

utorok
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6:30

úmysel sv. omše
+ Mária, Ján Haburaj, zať Jozef

kňaz
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+ Martin a syn Ján Gerboc
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+ Gabriela Šalapová (1. výr.)
+ Ján, Mária, Andrej Kudraví
+ Ján Rutrich
+ Anna, Paulína, Štefan Dunajoví
+ Jozef Aľušik (ul. J. Bottu)
+ z rod. Čopíkovej a Rosoľankovej
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18:00

ZBP Jozef, Júlia (obaja 45 r. ž.) a ich rodín

kP

6:30

+ Katarína Halamková (nedož. 60 r. ž.)

kP

12:00

+ Michal, Anna Gičoví
+ Katarína, Jozef Ontkovičoví, syn Štefan,
Emília, Viliam Rentkoví
+ Andrej, Júlia, Igor (10 .výr.) z rod. Holovčákovej
+ Jozef, Martin Ondik, Jana Bodnárová
+ Štefan Ižák
ZBP rod. Hašuľovej
Za členov Združenia Zázračnej medaily
+ Michal Gerboc
Na úmysel kňaza
ZBP Mário Citriak
Na úmysel kňaza
ZBP manželov Bačových a rod.
Za farnosť
ZBP Marta a jej rod. a Mária a jej rod.
+ Mária, Jozef Piptoví
Na úmysel kňaza
ZBP Zuzana Kapraľová
Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach
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NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

24. ročník

kM

S L ÁV N O S Ť K R I S T A K R Á Ľ A

d
kP
kM
kP
kM

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa, ktorá je dnes. Nedeľa
Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Ďalšia nedeľa už bude prvou adventnou
a začne sa ňou nový cirkevný rok. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil
preň poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého
roka 1925 ako svedectvo lásky Cirkvi voči svojmu božskému Ženíchovi, preto bola spojená s
modlitbami a poklonami, ktoré mali vzbudzovať v srdciach veriacich túžby a predsavzatia
naprávať svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa. Modlitba zasvätenia
ľudstva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou od začiatku
bola a je obdarená úplnými odpustkami. Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom
koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť - najvyšší stupeň slávenia a bol preložený na
poslednú, tridsiatu štvrtú tzv. "cezročnú" nedeľu v roku. Liturgický rok sa začína adventom prípravou na slávnosť Narodenia Pána - a končí sa oslavou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec
rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. Biblický základ slávnosti Krista Kráľa je v
Modlitbe Pána - "príď kráľovstvo Tvoje..." Navyše, hlavným dôvodom Ježišovho ukrižovania
bol titul "židovský kráľ'. V štvrtom evanjeliu Ježiš priznáva, že je kráľ, ale jeho kráľovstvo
nie je z tohto sveta, a že sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravdy. V
kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ zväčša vyobrazovaný so žezlom v ruke, zväčša v
podobe kríža. Nielen kríž, ale už samotné slovo žezlo, vyjadruje službu. Grécky výraz
skeptron pochádza totiž zo slovesa skeptesthai, čiže podopierať, pomáhať. Kristus Kráľ
nevlastní žezlo pyšnej moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, ale žezlo služby, ktorým
druhých podopiera a dvíha. Druhý význam termínu skeptron je palica pútnika alebo pastiera.
Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale ako obetavý pastier predpovedaný prorokom
Ezechielom hľadá svoje stratené ovce, zranené obväzuje, slabé posilňuje. Ježiš ako pútnik
neustále kráča k tým, čo ho potrebujú. Na tému slávnosti Krista Kráľa pápežský kazateľ
Raniero Cantalamessa v jednej zo svojich kázní povedal: „Slávnosť Krista Kráľa Zaviedol
pápež Pius XI. ako reakciu na ateistické a totalitné politické režimy, ktoré popierali práva
Boha a Cirkvi.“ Samotná liturgia, v reforme, ktorá nasledovala za Druhým vatikánskym
koncilom, cítila potrebu zdôrazniť ľudský a duchovný aspekt tejto slávnosti oproti, tak
povediac, jej politickému aspektu. Modlitba slávnosti už neprosí, ako to bolo kedysi, “aby
všetky rodiny národov, teraz oddelené ranou hriechu, boli privedené pod sladké jarmo
(Kristovej) vlády” ale aby “každá bytosť, oslobodená od otroctva hriechu, slúžila (Kristovi) a
chválila ho naveky.”
www.mosr.sk
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KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/, alebo po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, snina1@abuke.sk
SPOVEDNÁ SLUŽBA: v režime OP - 20 min pred rannou a večernou sv. omšou,
štvrtok od 15:00 (individuálna pastorácia po telefonickej dohode)
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

OZNAMY:
1. DIŠPENZ OD ÚČASTI NA SV. OMŠIACH je stále v platnosti
2. COVID AUTOMAT: od pondelka 22.11. sa výrazne sprísňujú opatrenia, kontroly a aj sankcie.
- povinný respirátor a dodržiavanie všetkých hygienických opatrení ako doteraz
- pri všetkých sv. omšiach platí režim OP - očkovaní a tí, ktorí prekonali COVID-19 (potvrdenie o
pozitívnom PCR teste, nie staršie ako 180 dní), deti mladšie ako 2 roky, deti 2-12 rokov s testom
(48h Ag, 72h PCR / LAMP). Viac informácii: https://www.tkkbs.sk
- maximálna kapacita pri sv. omši je 50 osôb. Pred začiatkom každej sv. omše podáme vonku sv.
prijímanie tým, ktorí sa kvôli obmedzenej kapacite do chrámu nedostanú.
- povinný zoznam účastníkov /ako doteraz je potrebné odovzdať vypísaný lístok do krabičky pri
dverách/
- vstup na sv. omše počas celého týždňa bude iba cez 1 vchod pri kancelárii.
- pri vstupe bude služba, ktorá bude dohliadať na počet účastníkov bohoslužieb a ktorej je potrebné
predložiť doklad o očkovaní, alebo prekonaní
- kostol sa bude otvárať iba 20 minút pred sv. omšou. Namiesto ruženca bude Korunka. /nemôžeme
žiadať od členov farskej rady, aby pri vchodoch stáli 45 minút pred každou sv. omšou dennodenne/
- sme k dispozícii cez individuálnu pastoráciu aj pre všetkých, ktorí nie sú očkovaní, ani neprekonali
Covid. V prípade, že potrebujete napr. spoveď, kontaktujte nás telefonicky a dohodneme individuálne
čas spovede.
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 aj v tomto veľmi náročnom období.
4. DNES SLÁVIME NEDEĽU KRISTA KRÁĽA. V závere sv. omší sa modlíme modlitbu
zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
5. FARSKÁ ZBIERKA: milí bratia a sestry, dnešná nedeľa je treťou nedeľou mesiaca. Pri sv.
omšiach bude zbierka pre potreby farnosti a nášho farského chrámu. Všetkým vám úprimná vďaka za
každý váš milodar. Keďže opäť prežívame obdobie výrazných obmedzení aj v našich chrámoch,
dávam k dispozícii aj č. účtu našej farnosti: SK84 0900 0000 0000 8690 9812. Vďaka každému za
akúkoľvek podporu našej farnosti.
6. SV. OMŠE POČAS TÝŽDŇA:
Pondelok – piatok: 6:30, 12:00, 18:00. Sobota: 6:30, 8:00 ZZM vysielaná online, 18:00.
Nedeľa: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 18:00
Všetky sv. omše v režime OP – 50 osôb.
Keďže v tomto období sú sv. omše pridané, musíme preložiť niektoré úmysly v týždni. Pri sv.
omšiach nebudú 2 úmysly a dvaja kňazi, ale druhý úmysel z konkrétnej sv. omše je preložený na
sv. omšu o 12:00. Vďaka za pochopenie.
7. SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ A MLÁDEŽE: V najbližšom období nebudú. Birmovanci
dostanú mailom inštrukcie od svojich katechétov. Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme
a povzbudzujeme, aby sa modlili spolu so svojimi deťmi, aby dohliadli na úlohy, ktoré deti
dostávajú na hodinách náboženstva a aby čo najviac pomohli deťom pripravovať sa k prijatiu
sviatosti aj v tomto náročnom období.
8. ADORÁCIA V PIATOK: po rannej sv. omši do 10:00 a po sv. omši o 12:00 do 17:00. Keďže
pred sv. omšami je povinnosť kontrolovať vstup do chrámu, čas adorácie je upravený.
9. SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI: 20 minút pred sv. omšou v týždni,
v prípade potreby aj po sv. omši /režim OP/, štvrtok spovedná služba od 15:00 /režim OP/
Milí bratia a sestry, pre všetkých, ktorí nie sú očkovaní a ani neprekonali covid sme tu samozrejme tiež
k dispozícii skrze individuálnu pastoráciu. Ak by sa niekto chcel vyspovedať, neváhajte nás
kontaktovať a dohodneme čas spovede.
10. TESCO - POTRAVINOVÁ ZBIERKA: Milí dobrodincovia, tak ako aj po iné roky v dňoch
25.-27.11.2021 organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s Tescom zbierku trvanlivých
potravín a drogérie pre rodiny a ľudí v núdzi. Vo štvrtok a v sobotu môžete v Tescu stretnúť
a podporiť zamestnancov a dobrovoľníkov našej charity, piatok bude patriť gréckokatolíckej
charite. V minulom roku Vaše štedré srdcia pomohli vyzbierať tovar, ktorý vážil cca 1,5 tony
a vďaka tomu sme mohli urobiť krajšie Vianoce pre 100 rodín a ešte niekoľko mesiacov pomáhať
rodinám v núdzi, keď to potrebovali. Aj v ich mene Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na
stretnutie s Vami 25. a 27.11.2021.

OZNAMY:
11. DIECEZNE KŇAZSKÉ REKOLEKCIE SV. ONDREJA sú v sobotu 27.11.2021 o 10:00
v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
12. ADVENTNÉ VENCE: Na budúcu nedeľu je 1. adventná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach
budú požehnané adventné vence, ktoré prosíme položte pred oltár. Adventný veniec si môžete
požehnať aj doma, aj cez živé vysielanie sv. omše o 10:30.
13. ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY: Drahí bratia a sestry, združenie Zázračnej
medaily oslavuje v sobotu 27. 11. 191.výročie zjavenia sa Panny Márie sestre Kataríne Laboure.
Pri tejto príležitosti bude slávnostná sv. omša o 8:00 za všetkých členov tohto združenia a rodiny.
Sv. omša bude vysielaná aj online. Kvôli aktuálnym obmedzeniam je možná účasť iba 50 osôb
v režime OP /očkovaní, prekonaní/
14. ZBIERKA NA CHARITU: Na budúcu nedeľu, tak ako každý rok na začiatku adventu, bude
zbierka na charitu. Všetkým vám, drahí bratia a sestry, ktorí sa rozhodnete podporiť charitu
svojim dobrovoľným milodarom, vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
15. VIANOČNÉ OBLÁTKY: Od pondelka je možnosť zakúpiť si vianočné oblátky v sakristii
kostola. Cena za jedno balenie je 1 €.
16. KANCELÁRIA: pondelok - piatok /9.00 - 10.00/ a po večernej sv. omši.
Kontakt: 0918 601 051, alebo snina1@abuke.sk.
17. STAKČÍN: - všetky sv. omše v režime OP /v Spravodaji nájdete konkrétne informácie/.
Zatiaľ bude 1 sv. omša v sobotu s platnosťou na nedeľu a 1 v nedeľu.
- dnes je zbierka pre potreby chrámu v Stakčíne. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. Na
budúcu nedeľu je zbierka na charitu.
MILODARY: na opravu strechy obetovali – bohuznámy zo Sniny z ul. Švermovej 100 €,
bohuznáma zo Stakčína z ul. Fučíkovej 100 €. Pán Boh zaplať za milodary.
Základné informácie /22.11.2021 – 28.11.2021/
okres v ČIERNEJ farbe – sprísnené opatrenia
- povinný respirátor v interiéri
- povinný zoznam účastníkov s kontaktom a ostatné hygienické opatrenia ako doteraz
REŽIM: OP očkovaní, prekonaní /maximálne 50 osôb/
- vstup 1 vchodom od kancelárie. Pri vstupe je povinnosť predložiť doklad o očkovaní či
prekonaní službe.
-kostol sa otvára 20 minút pred sv. omšou. Namiesto sv. ruženca Korunka.
- Prosíme o trpezlivosť a pokojné rešpektovanie pokynov služby. Ďakujem za pochopenie.
Všetky sv. omše v režime OP /50 osôb/. Pred začiatkom každej sv. omše
SV. OMŠE
podáme vonku sv. prijímanie tým, ktorí sa kvôli obmedzenej kapacite do
chrámu nedostanú.
20 minút pred sv. omšou v týždni, v prípade potreby aj po sv. omši /režim
OP/, štvrtok spovedná služba od 15:00 /režim OP/
Milí bratia a sestry, pre všetkých, ktorí nie sú očkovaní a ani neprekonali
SPOVEĎ
covid sme tu samozrejme tiež k dispozícii skrze individuálnu pastoráciu. Ak
by sa niekto chcel vyspovedať, neváhajte nás telefonicky kontaktovať
a dohodneme čas spovede.
MILODARY:
SNINA: - na kostol: z krstu T. Holotu 50 €, bohuznáma 100 €, bohuznáma 50 €, z pohrebu
K. Harmaňošovej 200 €, z pohrebu K. Čopíkovej 100 €, Ružencové bratstvo 300 €.
Milodary cez farský účet: 13.11. - 50 €; 14.11. - 25 €; 15.11. - 20 €, 100 €, 100 €; 16.11. - 50 €; 18.11. 100 €; 19.11. - 4 €, 5 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.
DÁTUM ČAS LEKTORI
ŽALM
7:00 Ing. Štefan Janko a Štefánia Kozejová
8:00 manželia Pavlíkoví
Mgr. Matúš Rosoľanka
28.11.2021 9:00
manželia Mariničoví
Fabián Kapko
10:30 Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová
Anna Mária Čopíková

