LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
29.11. – 5.12.2021
deň
PONDELOK – 29.11
Féria
UTOROK – 30.11.
Sv. Ondreja, apoštola,
hlavného patróna
arcidiecézy,
sviatok
STREDA – 1.12.
Féria

ŠTVRTOK - 2.12.
Féria

čas

úmysel sv. omše
+ Milan Smolka, rodičia, Jarmila

kňaz

ZBP rod. Štefana Andrejčíka
+ Katarína, František Hancoví
+ Mária, Jozef Mariničoví a syn Jozef
+ Mária Milovčíková (nedož. 100 r. ž.)
+ Andrej Kotus, Martin, Mária Špitalíkoví, dcéra,
synovia

+ Anna, Andrej Oriňákoví
+ Juraj, Mária Košickí, Michal, Mária Onuferoví
+ Štefan, Rozália Maškulíkoví
+ Martin, Rozália Galandoví, synovia Jozef,
František, vnuk Stanislav
+ Mária, Jozef, Jozef, Katarína, Anna Salajoví
+ Jozef, Zuzana Štofíkoví, Jozef, Anna Lukáčoví

PIATOK - 3.12.
Sv. Františka
Xaverského, kňaza,
Spomienka

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Kapláni: Mgr. Patrik Melkovič, Mgr. Matej Futej

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
+ Ing. Štefan Kepič (nedož. 72 r. ž.)
+ Ľubomír, manžel, rodičia
Ružencové bratstvo
SOBOTA – 4.12.
+ Viola, Eva Macákové, Ján, Kamila Pčoloví
Féria
+ Gracián Brečka (1. výr.)
+ Katarína Brečková r. Staroščáková
ZBP Marek Hanc (25 r. ž.)
ZBP Bernadeta Antolíková a Marián Antolík
DRUHÁ
(lekári)
ADVENTNÁ
NEDEĽA - 5.12.
Za farnosť
ZBP Petronela Dunajová (85 r. ž.)
utorok
+ Božena, Jana
STAKČÍN
nedeľa
+ Mária Jelová (10. výr.)
štvrtok
Iba duchovná služba na oddeleniach
NEMOCNICA
nedeľa
Iba duchovná služba na oddeleniach
KANCELÁRIA: v tomto období nás prosím kontaktujte cez telefón 0918 601 051, alebo
mailom: snina1@abuke.sk
SPOVEDNÁ SLUŽBA: v rámci tzv. individuálnej pastorácie nás kontaktujte telefonicky
a dohodneme s vami čas spovede (odporúčame, aby si čas spovede dohodla rodina, ako
jedna domácnosť, spoločne)
SV. PRIJÍMANIE: podávame v hodinových intervaloch každý deň od 12.00 do 17:00
SV. OMŠE: slúžené súkromne kňazmi na nahlásené úmysly
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PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

24. ročník

ADVENT – OBDOBIE OČAKÁVANIA PRÍCHODU JEŽIŠA KRISTA
Advent je obdobím očakávania príchodu Krista. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie
Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho
Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na
Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. A
život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby sme
pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke.
Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním
nového konečného príchodu Krista. Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína
obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského
adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je
adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných
nedieľ. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky
tmavomodré alebo fialové symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Cirkevný rok sa
v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia
pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v
katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a
zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v advente je
fialové. Prvá adventná nedeľa je súčasne v katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického
roka. V katolíckej cirkvi je prvá adventná nedeľa už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na
charitu. Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého.
Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582 nariadil, aby
sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina.
Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo pôstno – kajúcny charakter.
Pápež Gregor I. Veľký skrátil adventné obdobie na štyri nedele (symbolizujúce 4 000 rokov
čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných kázní v
Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V
r. 1362 pápež Urban V., ktorý aj po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních,
zaviedol pôstne pravidlá pre adventné obdobie. Adventná doba nie je našťastie len časom
nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom
v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.
www.biskupstvo-nitra.sk

OZNAMY:
1. DIŠPENZ OD ÚČASTI NA SV. OMŠIACH JE STÁLE V PLATNOSTI.
2. 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 v pokladničkách, osobne,
alebo aj cez farský účet. Vďaka za vašu štedrosť.
3. FARSKÁ ZBIERKA: minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti a farského
chrámu. Obetovali ste milodary v čiastke 1450,81 €. Za vašu obdivuhodnú štedrosť v tomto
pre všetkých zložitom období, keď sú aj v chrámoch prísne obmedzenia účasti veriacich,
úprimné Pán Boh zaplať.
4. ZBIERKA NA CHARITU: dnešnú nedeľu mala byť zbierka na charitu. Keďže sú
chrámy zatvorené, charitu je možné podporiť počas celého adventu cez účet charity:
SK86 5600 0000 0093 3043 3002, variabilný symbol: 667 Svoj milodar môžete odovzdať aj
do označenej pokladničky v kostole.
5. NÁVŠTEVA CHORÝCH: Milí bratia a sestry, pred vianočnými sviatkami navštívime
chorých, ale iba tých, ktorí sa prihlásia aj na základe zváženia a rozhodnutia v jednotlivých
rodinách. Prosíme preto rodiny, kde majú chorých a rozhodnú sa prijať kňaza, aby nahlásili
chorých cez telefón /0918 601 051/. Platí to aj o chorých, ktorí pravidelne pristupujú ku
sviatostiam na prvé piatky – je potrebné sa teraz prihlásiť. Chorých navštívime postupne do
sviatkov. S každou rodinou dohodneme čas návštevy chorého zvlášť.
6. VIANOČNÉ OBLÁTKY: Cena 1 €. V týždni každú hodinu od 12:00 do 17:00 podávame
sv. prijímanie. Vtedy môžete osloviť kňaza a oblátky si zakúpiť.
7. VIANOČNÝ STROMČEK: milí bratia a sestry, minulý rok nás niekoľkí z vás oslovili,
že chcú podarovať veľký stromček do kostola na Vianoce, no v tom čase sme už stromček
mali zabezpečený. Preto v tomto roku najprv oslovujeme vás. Ak by niekto chcel takto
stromček darovať, nech nás v priebehu tohto týždňa kontaktuje. Vďaka.
8. MANŽELSKÉ VEČERY ONLINE: Milí manželia, chcete si dať nejaké zmysluplné a
užitočné adventné predsavzatie? Prihláste sa na kurz Manželské večery online. Ponúkame
Vám jedinečnú možnosť v pohodlí Vášho domova započúvať sa do príbehov a odporúčaní
skúsených manželov Leeovcov, ako nanovo objaviť radosť a vášeň vo vzťahu. To všetko bez
nutnosti s kýmkoľvek cudzím hovoriť o Vašom živote. Začíname už 4.12.2021 o 19.30 h.
Bližšie info na farskej stránke alebo u manželov Čopových – kontakt copovi.jm@gmail.com
alebo 0905 970 956.
9. STAKČÍN: duchovná služba formou individuálnej pastorácie. V dnešnú nedeľu bude
v kostole k dispozícii kňaz od 14:00 – 15:00 /sv. prijímanie, spoveď/ a vo štvrtok od 16:00 –
17:00.
MILODARY: bohuznáma z ul. Sadovej 100€, bohuznáma z ul. Dlhej 20€. Minulú nedeľu sa
pri zbierke pre potreby kostola vyzbierala čiastka 150€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

FARSKÝ PROGRAM V ČASE LOCKDOWNU od 25.11.2021
Milí bratia a sestry, na základe rozhodnutia vlády sú od 25. 11. 2021
zakázané verejné slávenia bohoslužieb. Je možná iba tzv. individuálna pastorácia.
SV. OMŠE:
- sv. omše budú kňazi slúžiť súkromne na nahlásené úmysly.
- ONLINE vysielanie sv. omši bude : pondelok o 18:00 /detská katechéza/, streda o 18:00
katechéza pre birmovancov a mládež/, piatok o 18:00 s adoráciou na prvý piatok,
nedeľa o 10:30. Účasť na bohoslužbe – služby pri online vysielaní sv. omší.
Milí bratia a sestry, v nasledujúcom období nebudeme online vysielať sv. omše každý
deň. Aj takýmto gestom chceme dať najavo, že online sv. omša nenahrádza v plnej
miere osobnú účasť, spoločenstvo zhromaždené pri oltári. Veriaci nechcú na Kristovu
obetu iba pozerať cez obrazovku, ale chcú sa jej osobne zúčastniť, hoci za prísnych
obmedzení. Nie je správne, aby naživo vysielané sv. omše považovali vládni
predstavitelia za jediné riešenie pre chrámy v tomto čase a úplne zakázali verejné
slávenie bohoslužieb. Milí bratia a sestry, dajme pozor, aby sa sledovanie online
prenosov sv. omší nestalo aj pre nás veriacich stabilnou súčasťou nášho duchovného
života....aj mimo lockdownu...
SPOVEĎ:
- v rámci tzv. individuálnej pastorácie nás kontaktujte telefonicky a dohodneme s vami čas
spovede (odporúčame, aby si čas spovede dohodla rodina, ako jedna domácnosť, spoločne)
- zaopatrenie chorých, zomierajúcich v rodine alebo v nemocnici po telefonickej dohode môžete volať nonstop na mobilné číslo 0918 601 051.
SÚKROMNÁ MODLITBA V CHRÁME A MOŽNOSŤ PRIJAŤ EUCHARISTIU:
- adoračné miestnosti budú otvorené: pondelok - sobota od 6:30 do 17:00, nedeľa po
skončení sv. omše o 10:30 do 17:00
- od pondelka do nedele bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu v čase od 12:00 do 17:00 sv. prijímanie budeme podávať každú hodinu
- V tom čase bude otvorený celý chrám k modlitbe. Vstup do chrámu bude od kancelárie.
KANCELÁRIA: v tomto období nás prosím kontaktujte cez telefón 0918 601 051, alebo
mailom: snina1@abuke.sk
PODPORA FARNOSTI: Drahí bratia a sestry, ak by vaša finančná situácia v tomto
náročnom období dovoľovala podporiť farnosť a chrám svojim milodarom, vopred vďaka
každému. V chráme sú pokladničky pre dobrovoľné milodary a k dispozícii dávam aj farské
číslo účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812.

Drahí veriaci, myslíme na vás v modlitbách a pri súkromne slávených sv. omšiach. Nech vás
všetkých Boh žehná a ochraňuje. Vaši kňazi.

Bytostným menom cirkvi je „synoda“ (gr. syn-odos) - „spolu na ceste“. Táto „skratka“ je
vnútorným určením kresťanov. „Byť na ceste“ znamená uznať svoje provizórium, potrebu
ísť, hľadať a nezastať. Kresťania sú putujúcim Božím ľudom, relatívnym bytím na ceste k
absolútnemu Bohu. Iba ten, kto uznáva absolútne Bytie, môže relativizovať to svoje. Kto Ho
neuznáva, má potrebu absolutizovať seba. Kresťan je slobodný k sebe samému, netrpí
paranojou sebastrednosti, pretože stredobodom všetkého je Boh. Preto je kresťan nositeľom
bytostnej slobody. Je ukazovateľom na Boha. Nestavia sa do pozície normy, ale ukazuje na
Normu pravého človečenstva a pravej ľudskosti - na Ježiša Krista. Sme spolu na ceste. A to
nás určuje. Sme pútnici k Božej pravde, nie usadlíci v tej svojej. Preto sme ochotní opustiť
svoju pozíciu a nanovo sa vydávať smerom k tej Božej. Sme spolu na ceste ako emauzskí
učeníci. A keď sa k nám pridá Boh a otvorí nám Písma, majme v sebe ochotu priznať, že
niekedy možno aj my ideme opačným smerom. Majme ochotu vzdávať sa vlastných
emauzských cieľov a vrátiť sa do Jeruzalema, tam, kde sa to všetko stalo, tam, kde je
skutočný život, kde je umieranie i vzkriesenie, tam, kde je celá cirkev, celý Boží ľud.

MILODARY:
SNINA: - na kostol: z pohrebu K. Bajusovej 100 €, z krstu A. Bončíkovej 100 €,
bohuznáma rodina 50 €, bohuznáma Anna 100 €.
Z pokladničiek v chráme a pri adoračnej miestnosti: 373,38 €.
Farská zbierka: 1450,81 €.
Milodary cez farský účet: 20.11. - 10 €, 20 €; 21.11. - 10 €, 50 €; 22.11. - 30 €, 10 €;
23.11. - 10 €, 20 €, 50 €; 24.11. - 10 €; 26.11. - 40 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

SYNODA 2021-2023:
1. TÉMA - SPOLOČNÍCI NA CESTE

