LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 19.12. – 26.12.2021
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úmysel sv. omše
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PONDELOK – 20.12.
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+ Štefan Bajus (1. výr.), Katarína
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+ František Dzido, rodičia, svokrovci
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kP

18:00

kM
kM
kP

16:00
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+ Štefan Štofík (1. výr.) a rodičia
+ Stanislav Ťukot ( ned. 75 r. ž.), rodičia, svokrovci
+ Jaroslav, Jozef Švecoví
+ Anna, Pavol Hudákoví,
+ Anna, Štefan Ondicoví, Gabriela Stanková
+ Štefan Kepič
ZBP Ľubica Šimková (50 r. ž.)
+ Mária, Juraj Štofíkoví, Mária Mišková, Michal
Zuzana Durkotoví, syn Michal
+ Štefan Ďurika
+ Regina Demeterová (1. výr.), Ladislav
Za deti a rodiny našej farnosti a nášho mesta
Za všetkých chorých
Za všetky spoločenstvá vo farnosti
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Za zdravotníkov

24:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:30
15:00
18:00

ZBP Štefan Milovčík (70 r. ž.)
Za cirkevných a štátnych predstaviteľov
ZBP rod. Štofirová
Na úmysel kňaza
ZBP Peter (40 r. ž.) a rod., dcéra s rodinou
Za farnosť
Za všetkých v rôznych službách vo farnosti
Na úmysel kňaza
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NEDEĽA - 26.12.
Svätej rodiny - Ježiša,
Márie a Jozefa
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streda

17:00

piatok

24:00

Na úmysel kňaza
ZBP Anna (60 r. ž.) a rod.
Na úmysel kňaza
Za rehoľné sestry, pôsobiace v našej farnosti
Za farnosť
Na úmysel kňaza
ZBP Melánia Tóthová
16:00 spoveď/ + Mária, Júlia, Tatiana, Vasiľ
Rosoľankoví
Na úmysel kňaza

sobota

9:00

Na úmysel kňaza

MG

nedeľa

9:00

Na úmysel kňaza

kP

6:00
STREDA – 22.12.
Féria

12:00
18:00

ŠTVRTOK - 23.12.
Féria

6:00
12:00

PIATOK - 24.12.
Féria
Večer: VIGÍLIA
NARODENIA PÁNA

SOBOTA – 25.12.
NARODENIE PÁNA,
Slávnosť

STAKČÍN

kM

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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4. ADVENTNÁ NEDEĽA

24. ročník

R O D I N N Á L I T U RG I A PR E D Š T E D RO U VE Č E R O U
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Anjel Pána zvestoval Panne Márii...; spomienka na zosnulých: Otče náš, Zdravas
Mária, Sláva Otcu, Odpočinutie večné...
Započúvajme sa teraz do slov Evanjelia podľa Lukáša: V tých dňoch vyšiel rozkaz od
cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu
spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj
Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá
Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou
manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I
porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre
nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili
svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich
veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach."
A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a
hovorili: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle."
Prosby: Pane v predvečer Tvojho narodenia Ťa prosíme:
Uštedri svoj pokoj a vianočnú radosť ľuďom dobrej vôle a ich srdcia otvor pre
posolstvo spásy. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Za opustených, hladujúcich, chorých a zdravotníkov, aby v týchto dňoch našli
útechu a posilu v tebe.
Za našu rodinu, aby sme rástli v láske k tebe, aby si mohol byť stále milovaným
hosťom v našom dome a v našich srdciach.
Pridajte ešte vlastné prosby a vďaky.
Požehnanie jedla: Bože, požehnaj tieto dary, ktoré sú posilou pre naše telo. Ty,
Pane, buď posilou našej duši. Prosíme ťa, buď hosťom v našom dome. Vitaj medzi
nami. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Dajme si znak pokoja: Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami. /podanie rúk – znak
pokoja/ Na záver si môžete povedať vianočné vinše alebo zaspievať koledu.

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. RORÁTNÉ SV. OMŠE: budú ráno o 6:00 do štvrtka 23.12.
4. BETLEHEMSKÉ SVETLO: si môžete z kostola do svojich domácnosti odniesť od nedele
popoludnia.
5. ZMENA SV. OMŠÍ: Drahí bratia a sestry, upozorňujeme vás na zmenu sv. omší v tomto
týždni – vo štvrtok 23.12. nebude večerná sv. omša (pripravuje sa vianočná výzdoba). Taktiež
úmysly z piatka 24.12. sú presunuté na iné dni, pretože pridávame večerné sv. omše na Vigíliu
Narodenia Pána.
6. ŠTEDRÝ DEŇ: Drahí bratia a sestry, v piatok 24.12. máme Štedrý deň a slávime vigíliu
Narodenia Pána. Spoločne zasadnime k štedrovečernému stolu, ako jedná farská rodina, za
hlaholu zvonov o 18:00. O 16:00 bude vigilná sv. omša za účasti detí, na ktorú pozývame deti /
vysielaná aj online/. Deti si môžu pripraviť vinše, alebo koledy a kto bude chcieť v závere sv.
omše zavinšovať, alebo zaspievať koledu môže sa zapojiť.
Liturgiu k štedrej večeri máte, drahí bratia a sestry, v našom Spravodaji.
7. V sobotu 25.12. odporúčame sledovať požehnanie Sv. Otca Urbi et orbi o 12:00.
8. NEDEĽA SVÄTEJ RODINY sa slávi na budúcu nedeľu 26.12. V tomto roku vypadá sviatok
sv. Štefana. Pri sv. omšiach bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín.
9. POŽEHNANIE DOMOV A BYTOV: Milí bratia a sestry, ak by si niekto z vás chcel dať
požehnať svoj príbytok, môžete sa zapísať v kancelárii, ale telefonicky 0918 601 051. Požehnávať
domy budeme 2. 1., 6. 1. a 9. 1. 2022.
10. FARSKÝ KALENDÁR NA ROK 2022: si môžete zakúpiť v starej časti chrámu. Kalendár sme
pripravili k 30. výročiu konsekrácie nášho farského kostola, ktorú budeme sláviť 9. 8. 2022. Výrobná
cena kalendára sú 3 €. Ak sa rozhodnete prispieť väčšou čiastkou, podporíte tým farnosť.
11. ČASOPIS BOROMEO: V starej časti chrámu je k dispozícii aj časopis košických
seminaristov Boromeo, ktorý si môžete zakúpiť. Cena 1 €.
12. PRÍSPEVOK NA PLATY A NA PODPORU FARNOSTI: Keďže sú stále v platnosti aj
prísne obmedzenia, svoje príspevky či milodary môžete obetovať jedným z týchto spôsobov:
1. cez farský účet: SK84 0900 0000 0000 8690 9812 /Do poznámky prosím uveďte, že ide
o príspevok na platy a podporu farnosti./; 2. počas súkromnej modlitby v kostole. Kostol je
otvorený počas spovednej služby. Pri stolíku so Spravodajom bude označená pokladnička na tento
účel; 3. pri návšteve bohoslužieb môžete odovzdať svoj príspevok službe pri dverách.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 20.12. - 26.12.2021
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.
- Je povinný zoznam účastníkov bohoslužieb. Prosíme, aby ste dali lístoček s menom a kontaktom
do pripravenej krabičky pri vchode.
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 – streda: 6:00 /Roráty/, 12:00, 18:00
Štvrtok: 6:00 /Roráty/, 12:00, popoludní a večer sa bude robiť vianočná výzdoba
Piatok 24.12.: 16:00 detská sv. omša /deti do 12 rokov sa počítajú ako zaočkovaní/
21:00, 22:00, 23:00, 24:00
Sobota 25.12. – Narodenie Pána, slávnosť: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 15:00, 18:00
Nedeľa 26.12. – Najsvätejšej Rodiny: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 15:00, 18:00
ONLINE SV. OMŠE: Streda 6:00 /Roráty/, piatok 24.12. o 16:00 detská sv. omša a 24:00
polnočná, 25.12. o 10:30, 26.12. o 10:30.

SPOVEDNÁ SLUŽBA – SPOVEDÁME DO 22.12.
- počas spovednej služby sme k dispozícii pre všetkých veriacich z našej farnosti
- Pri čakaní na spoveď je potrebné zachovať rozostupy a nevytvárať dlhý rad /max. 6 osôb/
Dnešná nedeľa 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/
Pondelok – streda /20.12 – 22.12./: 9:00 – 17:30 /Sv. prijímanie: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 a 17:30./ O 12:00 sa slávi sv. omša, preto v tom čase sa nepodáva individuálne sv. prijímanie/
V prípade, že niekto napr. zo zahraničia pricestuje domov na sviatky až po 22.12. a chcel by sa
ešte vyspovedať, nech nás kontaktuje telefonicky a dohodneme čas spovede.
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA MIMO BOHOSLUŽIEB:
pre všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb buď z kapacitných dôvodov, alebo nie sú zaočkovaní.
- do stredy 22.12. - počas spovednej služby podávame sv. prijímanie každú hodinu ako je
v rozpise vyššie
- 23.12. štvrtok: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 /o 12:00 sv. omša/
- 24.12. piatok /Štedrý deň/: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00
- 25.12. Narodenie Pána: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
- 26.12. nedeľa: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
/25.12. a 26.12. sa o 15:00 nepodáva sv. prijímanie individuálne, v tom čase sa slávi sv. omša/
SÚKROMNÁ MODLITBA V CHRÁME: Počas spovednej služby je chrám otvorený aj pre
súkromnú modlitbu.
KANCELÁRIA: v tomto období nás prosím kontaktujte cez telefón 0918 601 051, alebo mailom:
snina1@abuke.sk
STAKČÍN
Sväté omše: streda 22.12. 17:00 /spoveď od 16:00/ - po sv. omši možnosť prijať Eucharistiu
a spoveď pre veriacich, ktorí sa nemohli zúčastniť sv. omše do 18:30; piatok 24.12. 24:00 /sv.
prijímanie mimo sv. omše o 14:00/; sobota 25.12. 9:00 /po sv. omši možnosť prijať Eucharistiu do
10:30/; nedeľa 26.12. 9:00 /po sv. omši možnosť prijať Eucharistiu do 10:30./
Milodary: bohuznáma z ul. Duchnovičovej 20 €. Pán Boh zaplať.
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LEKTORI
ŽALM
deti
Anna Gerbocová
Ing. Ján Čop ml. a MUDr. Natália Ontkovičová
24.12.2021
manželia Tongeľoví
MUDr. Eduard Ferenc
PharmDr. Štefan Dunaj a Mgr. Jana Šepeľová
Štefan Ondik a Eva Karľová
RNDr. Jozef Lojan
25.12.2021
Daniel Karanik a Zuzana Mariničová
Mgr. Jana Kozejová
manželia Čopoví ml.
Ing. Marianna Hancová
manželia Pavlíkoví
manželia Gavronoví
Mgr. Matúš Rosoľanka
26.12.2021
manželia Mariničoví
MUDr. Eduard Ferenc
manželia Dunajoví
Anton Vass
MILODARY:
SNINA: - na kostol: z pohrebu P. Koškovského 50 €, z pohrebu D. Drančáka 100 €, z pohrebu H.
Kašprišinovej 50 €, z pohrebu M. Štofirovej 100 €, Duchovná rodina sestier 600 €, Ružencové
bratstvo na vianočnú výzdobu 100 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 20 €, z krstu
B. Kuneca 50 €, z krstu E. Kovaľovej 50 €.
Z pokladničiek na podporu farnosti a na platy zamestnancov: 3942,17 €.
Milodary cez farský účet: 11.12. - 10 €; 12.12. - 25 €, 50 €, 30 €, 10 €; 13.12. - 50 €, 20 €, 50 €, 20
€; 14.12. - 20 €, 30 €, 40 €, 30 €, 10 €, 50 €, 20 €, 20 €; 15.12. - 100 €, 10 €; 16.12. - 100 €, 20 €,
20 €, 50 €, 10 €, 30 €, 100 €.
Z pokladničky na podporu charity: 256,87 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

