LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 13.12. – 19.12.2021

deň

čas

PONDELOK – 13.12.
Sv. Lucie,
panny a mučenice,
spomienka
UTOROK – 14.12.
Sv. Jána od Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

STREDA – 15.12.
Féria
ŠTVRTOK - 16.12.
Féria
PIATOK - 17.12.
Féria

DÁTUM

18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00
6:00
12:00
18:00

kňaz
kP

+ Štefan Aľušík (ul. Šafárikova)
+ Mária, Ján, syn Jozef Miškoví
+ Michal Dunaj, dcéra Viera, zať Ivan, Juraj a Anna
Štofikoví a synovia
ZBP rod. Koťovej a Kriškovej
+ Pavol, Katarína Čopíková
+ Radko Pčola (4. výr.)
+ rodičia, syn Michal, sestra, švagriná a švagrovia
+ Anna, Peter Pčoloví, dcéra Anna Aľušíková
+ Dominika, Jozef Gnipoví
ZBP Albína (65 r. ž.) a rod.
+ Jozef, Mária Dunajoví, Jaroslav
+ Štefan Štofík a rodičia
+ František Timura (1. výr.)
+ Jaroslav Guranič (1. výr.)

kM
d

kM
d

kP
kM
kP
d
kP
d
kM
kM
kP
d
d
kM

6:00
7:00
8:00
9:00
10:30
15:00
18:00

ZBP Tatiana (40 r. ž.) a rod.
Na úmysel kňaza
ZBP Daniel (40 r. ž.) a rod.
Za farnosť
Na úmysel kňaza
ZBP rod. Pacolovej, Ryľakovej

v.Š.
kM
kM
d
d
kM

utorok

17:00

16:30 spoveď/ + Mária, Mikuláš Zubaľoví

kM

sobota

17:00

Na úmysel kňaza

kM

nedeľa

9:00

Na úmysel kňaza

kP

18:00

štvrtok

Iba duchovná služba na oddeleniach

nedeľa

Iba duchovná služba na oddeleniach

ČAS
7:00
8:00
19.12.2021
9:00
10:30

LEKTORI
manželia Čopoví st.
manželia Harakaľoví
manželia Lojanoví
Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová

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

v.Š.

+ Štefan Saksun a rodičia
+ Jozef, Katarína Aľušíkoví, zať Juraj a z rod.
Aľušíkovej a Štofíkovej
Na úmysel kňaza

ŠTVRTÁ
ADVENTNÁ
NEDEĽA - 19.12.

NEMOCNICA

12:00

6:00

SOBOTA – 18.12.
Ráno: Féria
Večer z nasl. nedele

STAKČÍN

6:00

úmysel sv. omše
+ Štefan, Anna Krupoví (ul. Komenského)
+ Štefan Curko (nedož. 68 r. ž.), Mária r. Kepičová
(nedož. 67 r. ž.)
+ Lucia Drančáková, Ján Holota

kP
kP

ŽALM
Michal Rosoľanka
MUDr Eduard Ferenc
Mgr. Matúš Rosoľanka

51

12. december 2 0 2 1
3. ADVENTNÁ NEDEĽA

24. ročník

B Y Ť O H Ň O M, K T O R Ý Z A P A Ľ U JE DR U H Ý CH
Kto je skutočne kresťan? Podľa názorov veriacich, ale aj neveriacich je to ten,
kto sa rozdelí o šaty alebo jedlo vtedy, keď to je potrebné. Ten kto nejedná
nepoctivo. Ten, kto sa nedopúšťa násilia. Inými slovami povedané: ten, kto robí
to, čo v dnešnom evanjeliu radí Ján Krstiteľ. Takto zmýšľajú mnohí ľudia. A
uniká im, že v tomto prípade sa vlastne vôbec nerozpráva o Kristovi, že pre túto
náročnú ľudskú ušľachtilosť je akoby nepotrebný. Ján Krstiteľ je nesmierne
dôležitý predchodca. A podobne jeho rady sú nutnou „prípravkou“. Keby sa
človek nechcel pre lásku a spravodlivosť aspoň trochu nadchnúť, sotva by
Kristovi porozumel. Ale nakoniec, nejde o naše dobré činy a ani o Ján Krstiteľa.
Ide o toho „mocnejšieho“, než je Ján. A to je Ježiš, ten silnejší, ten, ktorý krstí
Duchom Svätým a ohňom. A práve o to ide. Človeku v perspektíve evanjelia už
nestačí snaha o dobro, aj keď s touto snahou rozhodne nemôže prestať. Avšak,
môže sa stať podstatne viac. Človek môže byť naplnený Duchom Svätým, môže
byť premenený. Byť naplnený ohňom, ktorý zapaľuje druhých. A práve kvôli
tomu Ježiš prišiel. Nielen preto, aby náš život bol o čosi ušľachtilejší, prišiel
kvôli našej premene. A kvôli tomu, aby sme sa - pokiaľ ho prijmeme - stali
nástrojom na premenu druhých. Na prekvasenie celého sveta. Teda je potrebné,
aby sme prišli s Jánom ku Kristovi. Aby sme sa obrátili od hriechu, nechali sa
„utopiť v Jordáne“, nadchli sa pre uskutočňovanie dobra a došli vo viere ku
Kristovi. Tu prestávajú nezáväzné postoje. Oheň môže byť nebezpečný a Duch,
ktorý sa zmocní človeka, s ním robí podivuhodné veci. Ale až tam začína
skutočné kresťanstvo, kde je viera v Krista Vykupiteľa, kde je spaľujúci oheň,
kde naplňuje Duch. Inak je to v najlepšom prípade ušľachtilý humanizmus, ktorý
iste nie je zbytočný, ale ktorý nie je možné zameniť za realizovanú vieru v
Krista. Skrze ňu sa človek stáva novým stvorením. A k tejto premene v nové
stvorenie sme vyvolení a povolaní, a to samozrejme nielen my sami.
www.pastorace.cz

OZNAMY:
1. DIŠPENZ OD ÚČASTI NA SV. OMŠIACH JE STÁLE V PLATNOSTI.
2. Milí veriaci, úprimná vďaka za 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. ZBIERKA NA CHARITU: počas adventu je možné podporiť charitu svojím milodarom., buď
v chráme alebo na číslo účtu charity: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, VS: 667. Za všetky
milodary Pán Boh zaplať.
4. TESCO - POTRAVINOVÁ ZBIERKA: Milí dobrodincovia, s radosťou Vám oznamujeme, že
Tesco zbierka predsa bude. Aj napriek lockdownu nás budete môcť stretnúť v Tescu 16.12.
a 18.12.2021 a darovať nám trvanlivé potraviny alebo drogériu pre rodiny v núdzi, prípadne nás
podporiť finančne do pripravenej pokladničky. Ďakujeme Vám, že napriek ťažkým časom máte
srdcia otvorené a chcete sa podeliť s tými, ktorí to potrebujú. Veríme, že spolu dokážeme, že sa
vieme podeliť a myslieť aj na iných. Tešíme sa na Vás 16. a 18.12.2021. S úctou zamestnanci a
dobrovoľníci Charity v Snine.
5. VIANOČNÉ OBLÁTKY: je možné si zakúpiť v sakristii kostola. Cena 1 €.
6. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC JANUÁR: minulý týždeň bolo možné telefonicky nahlásiť
úmysel sv. omše na mesiac január. Niekoľko termínov je ešte voľných. Ak by ešte niekto chcel úmysel
sv. omše na mesiac január nahlásiť, môže tak urobiť telefonicky v pondelok od 9:00 – 10:00, alebo
17:00 – 18:00. Úmysly sv. omší na ďalšie mesiace budeme prijímať až po novom roku.
7. PRÍSPEVOK NA PLATY A NA PODPORU FARNOSTI: Milí bratia a sestry, blíži sa záver
kalendárneho roka, ktorý je opäť veľmi náročný pre nás všetkých. Chceme vás poprosiť, ak vám
to situácia dovoľuje, o koncoročný milodar, ako býva zvykom v našej farnosti, ktorý slúži na
platy pre zamestnancov v našej farnosti, za ich službu pre celé farské spoločenstvo. Zároveň vás,
drahí bratia a sestry, prosím, ak vám to rodinný rozpočet dovoľuje, aj o milodar na podporu
farnosti. Stále splácame záväzky, ktoré vznikli pri stavbe spoločenskej sály, chodníkov, šatní,
sociálnych zariadení atď. Svoj dobrovoľný príspevok môžete dať do obálky a ako je zvykom
napísať meno a adresu. Všetkým vám úprimné Pán Boh zaplať.
Keďže sú stále v platnosti aj prísne obmedzenia, svoje príspevky či milodary môžete obetovať
jedným z týchto spôsobov:- cez farský účet: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
Do poznámky prosím uveďte, že ide o príspevok na platy a podporu farnosti.
- počas súkromnej modlitby v kostole. Kostol je otvorený počas spovednej služby. Pri stolíku so
Spravodajom je označená pokladnička na tento účel.
- pri návšteve bohoslužieb môžete odovzdať svoj príspevok službe pri dverách.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 13.12. - 19.12.2021
Od piatka 10.12. sú obnovené verejné slávenia bohoslužieb.
Sú však v platnosti stále prísne opatrenia:
- Bohoslužieb sa môžu zúčastniť veriaci v režime OP tzn. očkovaní, alebo tí ktorí
ochorenie prekonali v ostatných 180 dňoch. Deti do 12 rokov sa počítajú ako očkovaní.
- Počet osôb v chráme: v chrámoch do 750 m2 môže byť maximálne 30 osôb, v chrámoch
nad 750 m2 platí pravidlo 25 m2 na osobu. Na základe tohto nariadenia v našom farskom
chráme riadime pravidlom 25 m2 na osobu, v chráme v Stakčíne maximálne 30 osôb.
- Je povinný zoznam účastníkov bohoslužieb. Prosíme, aby ste dali lístoček s menom
a kontaktom do pripravenej krabičky pri vchode.
- V platnosti je stále dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
SVÄTÉ OMŠE /vstup cez 1 vchod od kancelárie. Pri vstupe bude služba. Je potrebné sa
preukázať dokladom o očkovaní či prekonaní. Kostol sa otvára 20 minút pred sv. omšou. /
Pondelok - piatok: 6:00 /Roráty/, 12:00, 18:00
Sobota: 6:00 /Roráty/, 18:00 /s platnosťou na nedeľu/
Nedeľa 12.12. /dnes/ a 19.12.: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 15:00, 18:00 (východ z chrámu
smerom k pamätníku)
ONLINE SV. OMŠE: pondelok 6:00, streda 6:00 - rorátne sv. omše, nedeľa 10:30.
SV. PRIJÍMANIE: Eucharistiu bude možné prijať počas spovednej služby každú hodinu - pre
všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb buď z kapacitných dôvodov, alebo nie sú
zaočkovaní. Pozorne si všimnite časy uvedené v Spravodaji pri spovednej službe.

SPOVEDNÁ SLUŽBA
Pondelok – Piatok: 9:00- 11:00 a 13:00 – 17:30 / Sv. prijímanie: 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00 a 17:30. O 12:00 hodine sa slávi sv. omša, preto v tom čase sa
nespovedá a ani sa nepodáva individuálne sv. prijímanie/
Sobota: 12:00 – 17:00 /Sv. prijímanie: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00/
Nedeľa 12.12. /dnes/ a 19.12.: 12:00 – 17:00 /Sv. prijímanie 12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
17:00. O 15:00 sa slávi sv. omša, preto v tom čase sa nepodáva individuálne sv. prijímanie/
- počas spovednej služby sme k dispozícii pre všetkých veriacich z našej farnosti
- Ani v tomto roku nebude možné tzv. hromadné spovedanie, keď do farnosti príde viacero
kňazov a na spoveď sa zhromažďuje v krátkom čase veľký počet veriacich. Spovedať preto
budeme každý deň iba domáci kňazi a budeme sa striedať. Okrem spovede máme aj mnohé
iné úlohy a povinnosti /návšteva chorých, pohreby, kancelária, krsty, sv. omše atď./, preto je
veľmi dôležité neodkladať spoveď na posledné dni, pretože by mohol nastať problém
a nemuseli by sme stihnúť všetkých vyspovedať. Dávame k dispozícii množstvo hodín, kedy je
možné prísť na spoveď.
- Táto každodenná spovedná služba je hlavne pre veriacich z našej farnosti. Veriacich z okolitých
farnosti prosíme, aby využili možnosť spovede vo vlastnej farnosti. Za normálnych okolností vám
radi poslúžime, ale pri aktuálnych obmedzeniach to nie je možné. Vďaka za pochopenie.
- Pri čakaní na spoveď je potrebné zachovať rozostupy a nevytvárať dlhý rad /max. 6 osôb/
- Možnosť spovede bude rozložená na dlhý čas a preto prosíme, neodkladajme spoveď na
posledné dni. Keď sa vyspovedáme skôr ako sme zvyknutí, zabojujme, chráňme si dušu pred
hriechom, aby sme oslávili Narodenie Pána s čistým srdcom.
SÚKROMNÁ MODLITBA V CHRÁME:
Počas spovednej služby je chrám otvorený aj pre súkromnú modlitbu.
NÁVŠTEVA CHORÝCH: Milí bratia a sestry, pred vianočnými sviatkami navštevujeme
postupne chorých v našej farnosti. Ak sú ešte chorí, ktorí by chceli pred sviatkami prijať
sviatosti a doteraz sa nám ešte telefonicky neozvali prosíme, aby tak urobili čím skôr.
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
STAKČÍN
Sväté omše: Utorok 17:00, Sobota 17:00 (s platnosťou na nedeľu) /po skončení sv. omší sv.
prijímanie a spoveď veriacim, ktorí nemohli byť na bohoslužbe kvôli nariadeniam/
Nedeľa 9:00: Spoveď a sv. prijímanie po skončení sv. omše do 10:30 /pre veriacich, ktorí
nemohli byť účastní na sv. omši/
Milí bratia a sestry, myslíme na vás v modlitbách a všetkým vám žehnáme. Vaši kňazi.

MILODARY:
SNINA: - na kostol: bohuznáma 20 €, bohuznáma 30 €, z pohrebu J. Štofikovej 50 €, z
pohrebu M. Demčáka 50 €, z pohrebu Š. Kornucika 50 €, z pohrebu L. Belka 100 €, z krstu P.
Felixa 50 €.
Z pokladničiek na podporu farnosti a na platy zamestnancov: 1923,10 €
Milodary cez farský účet: 3.12. - 30 €; 4.12. - 50 €; 5.12. - 20 €, 50 €; 6.12. - 30 €, 100 €, 100
€, 50 €, 50 €; 7.12. - 20 €, 20 €; 8.12. - 1 000 €, 20 €, 100 €, 50 €; 9.12. - 20 €, 100 €, 20 €;
10.12. - 50 €.
Z pokladničky na podporu charity: 205,37 €
STAKČÍN - na farský účet: 8.12. - 1 000 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

