LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE 27.12.2021 – 2.1.2022

deň

čas

PONDELOK – 27.12.
Sv. Jána,
apoštola a evanjelistu
Sviatok

+ Mária Šarudyová (1. výr.), Jozef

kP

+ Mária Terpáková (1. výr.), Juraj

d

18:00
6:30

+ Anna, Štefan Koťoví, syn Štefan
ZBP Ľudmila (70 r. ž.)

kM
d

12:00

+ Anna Harmaňošová (2. výr.)

kM

18:00
6:30
12:00

kP
kP
kM

12:00

+ Katarína, Štefan Gičoví, vnuk Dominik
+ Zuzana, Andrej Savkoví
+ Štefan Jelo
+ Peter, Anna Černegoví, zať Jozef
+ Gustáv, Emília Brečkoví
+ Anna, Michal Bajusoví,
+ Katarína, Štefan Cimbákoví
+ Štefan Ďurika (ul. Šudentská)

18:00
6:30
12:00

ZBP Katarína Špitalíková, Jana, Matúš
+ Katarína, Jozef Copákoví, Ján Andrejčík
+ Štefan Kirňák

kP
kP
kM

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

Za farnosť
Na úmysel kňaza
Ružencové bratstvo
Na úmysel kňaza
ZBP Magdaléna (60 r. ž.)
Za farnosť
Na úmysel kňaza
ZBP rod. Hricigovej

d
kP
kP
v.Š.
d
d
kM
kP

piatok

6:00
7:00
8:00
9:00
10:30
15:00
18:00
17:00
15:00

Na úmysel kňaza
ZBP Štefan (40 r. ž.) a rod.
Na úmysel kňaza
ZBP manželov Fedorových
Za farnosť
Na úmysel kňaza
ZBP Jarka
+ Štefan, Štefan, Anna Juškoví
Na úmysel kňaza

kM
kP
kP
v.Š
kM
d
kM
kM
kP

sobota

9:00

Na úmysel kňaza

kM

nedeľa

9:00

Na úmysel kňaza

d

štvrtok

16:00

Sv. omša a duchovná služba na oddeleniach

STREDA – 29.12.
Piaty deň v oktáve
Narodenia Pána
ŠTVRTOK - 30.12.
Šiesty deň v oktáve
Narodenia Pána
PIATOK - 31.12.
Siedmy deň v oktáve
Narodenia Pána

SOBOTA – 1.1.
PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY
Slávnosť

NEDEĽA - 2.1.
Druhá nedeľa
po Narodení Pána

streda

NEMOCNICA

kňaz
kM

12:00

UTOROK – 28.12.
Sv. Neviniatok,
mučeníkov
Sviatok

STAKČÍN

6:30

úmysel sv. omše
+ Bartolomej, Mária Vihonskí

18:00
6:30

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

d
kM
d

kM
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NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

25. ročník

Pane, prosíme ťa o požehnanie všetkých rodín aj v roku 2022
Drahí bratia a sestry, blíži sa koniec roka 2021. V mnohom bol podobný tým
predošlým a v mnohom bol od predošlých odlišný. Drvivú väčšinu roka sme
prežívali (a stále prežívame) v tieni rôznych obmedzení. Avšak napriek tomu je
dobré zamyslieť sa nad tým dobrým, čo sme počas tohto roka prežili a ďakovať
za to dobrotivému Bohu. Zároveň si navzájom vyprosujme Božie požehnanie a
silu do roka nového, v ktorom na nás čakajú opäť nové výzvy a možnosti
svedčiť o Božej láske k všetkým ľuďom. Do nového roka 2022 vám
vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, milostí, lásky a pokoja.
Vaši kňazi
















Modlitba na Nový rok







Všemohúci Bože, prosíme ťa o tvoje požehnanie,
keď vstupujeme do Nového roku.
Nevieme čo nám prinesie, aké v ňom prežijeme radosti a aké trápenia.
To vieš len ty, milosrdný Bože. Ty vieš o trvaní a konci nášho života.
Ty nás všetkých vedieš do večnosti. Daj nám, Bože, vytrvať pri tebe, aby
sme šli po ceste tvojich prikázaní, boli tvojimi poslušnými dietkami a
pokorou a nádejou robili to, čo je našim údelom.
Nevieme, čo nás v tomto roku zastihne, ale to vieme, že kto ťa miluje,
tomu sa všetko obráti na dobré. A to nám postačí. Otče, ty miluješ svoje
dietky. Daj, nech začneme tento rok s tvojou láskou, aby sme ti ostali
verní každú hodinu nášho života. Nedovoľ, aby nás niečo odlúčilo od teba
a veď nás podľa tvojej svätej vôle, lebo vtedy nájdeme pokoj, ktorý nás
prenesie do tvojho kráľovstva. Amen.

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. POĎAKOVANIE NA KONCI ROKA: v piatok máme posledný deň kalendárneho roka.
Sv. omše budú o 6:30, 12:00 a popoludní o 15:00 /vysielaná cez farský YouTube kanál/. Pri
všetkých sv. omšiach bude ďakovná pobožnosť zakončená eucharistickým požehnaním. Kto
sa zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné
odpustky. V noci 31.12., na záver roka, bude adorácia od 23:30. Táto adorácia bude aj online
vysielaná cez farský YouTube kanál.
4. NOVÝ ROK: v sobotu 1.1. slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše ako
v nedeľu. Kto sa v tento deň zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator
Spiritus, - Príď, Duchu Svätý tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.
5. NEMOCNIČNÁ KAPLNKA: počas vianočnej oktávy bude v nemocničnej kaplnke
slávená sv. omša vo štvrtok o 16:00. Zúčastniť sa môže maximálne 30 veriacich za dodržanie
aktuálnych nariadení.
6. POŽEHNANIE DOMOV A BYTOV: Milí bratia a sestry, ak by si niekto z vás chcel
dať požehnať svoj príbytok, môžete sa prihlásiť telefonicky 0918 601 051. Požehnávať domy
budeme 2.1., 6.1. a 9.1.
7. TESCO ZBIERKA - POĎAKOVANIE: Milí dobrodincovia, z celého srdca Vám aj v
mene rodín v núdzi ďakujeme za štedrosť, vďaka ktorej sme vyzbierali v tomto roku
rekordne skoro dve tony trvanlivých potravín a drogérie. Nech Vám dobrý Boh odmení Vašu
štedrosť, aby Vám nikdy na stole nechýbali veci, ktoré ste s láskou darovali. Aj vďaka Vám
tento rok budú mať mnohé rodiny krajšie Vianoce.
8. FARSKÝ KALENDÁR NA ROK 2022: v starej časti kostola si môžete zakúpiť farský
kalendár na rok 2022. 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. Úprimná vďaka vopred.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 27.12.2021 - 2.1.2022
Stále sú v platnosti prísne opatrenia (všimnite si aktuálne zmeny):
- 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. Do režimu OP
patria aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle
odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci
kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň sú schopné sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od
odboeru v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade
antigéhového testu
- Počet osôb v chráme: v chrámoch do 450 m2 môže byť maximálne 30 osôb, v chrámoch
nad 450 m2 platí pravidlo 15 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 – štvrtok: 6:30, 12:00, 18:00
Piatok 31.12.: 6:30, 12:00, 15:00 /po všetkých sv. omšiach poďakovanie za rok/
Sobota 1.1. Bohorodičky Panny Márie, slávnosť: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 15:00,
18:00
Nedeľa 2.1.: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 15:00, 18:00

ONLINE PRENOSY: piatok 31.12. o 15:00 a adorácia o 23:30, sobota 10:30, nedeľa 10:30.
SPOVEDNÁ SLUŽBA
V týždni pred sv. omšou, štvrtok od 15:00 – 17:00
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA MIMO BOHOSLUŽIEB:
pre všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb buď z kapacitných dôvodov, alebo
nespĺňajú režim OP pre bohoslužby
- dnešná nedeľa: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
- pondelok - štvrtok: 10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00
- piatok 31.12. /Silvester/: 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00
- sobota 1.1. /Bohorodičky Panny Márie/: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
- nedeľa 2.1.: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
SÚKROMNÁ MODLITBA V CHRÁME:
Počas podávania sv. prijímania
KANCELÁRIA: v tomto období nás prosím kontaktujte cez telefón 0918 601 051, alebo
mailom: snina1@abuke.sk
STAKČÍN
Sväté omše: streda 29.12. 17:00, piatok 31.12. 15:00 /poďakovanie za rok/, sobota 1.1. 9:00,
nedeľa 2.1. 9:00
- po sv. omšiach možnosť prijať Eucharistiu a spoveď pre veriacich, ktorí sa nemohli
zúčastniť sv. omše
- kto si chce dať požehnať dom 6.1. môže sa prihlásiť v sakristii kostola.
MILODARY: bohuznáma z ul. Švermovej 70 €, bohuznáme z ul. Partizánskej 100 €,
bohuznáme z ul. Ševčenkovej 150 €. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
Milí bratia a sestry, myslíme na vás v modlitbách a všetkým vám žehnáme. Vaši kňazi.
DÁTUM ČAS
31.12.2021 15:00
7:00
8:00
1.1.2022
9:00
10:30
7:00
8:00
2.1.2022
9:00
10:30

LEKTORI
Ing. Veronika Kapraľová
Ing. Štefan Janko a Štefánia Kozejová
Jakub Ontkovič a Daniela Dzurková

ŽALM
Mgr. Jana Kozejová
Michal Rosoľanka

Michal Rosoľanka a Mária Homzová
MUDr. Eduard Ferenc
Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová Mgr. Eduard Chrin
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová
manželia Aľušíkoví

Mgr. Magdaléna Legemzová

Mgr. Daniel Gavura a Valéria Fundáková
manželia Kirňákoví

Mgr. Lenka Harakaľová
RNDr. Jozef Lojan

MILODARY:
SNINA: - na kostol: z krstu. B. Kuneca 50 €, z krstu E. Kovaľovej 50 €, bohuznáma na
vianočnú výzdobu 150 €, Bratstvo Božského Srdca Ježišovho na vianočnú výzdobu 100 €,
bohuznámy 200 €, z pohrebu J. Špitalíka 50 €.
Z pokladničiek na podporu farnosti a na platy zamestnancov: 3 874,03 €.
Milodary cez farský účet: 18.12. - 50 €, 50 €; 19.12. - 10 €, 40 €, 30 €, 19 €; 20.12. - 30 €, 50
€, 50 €, 100 €, 100 €, 20 €, 50 €, 50 €, 80 €, 10 €, 50 €, 30 €, 100 €; 21.12. - 30 €, 100 €, 25 €,
50 €, 250 €, 75 €, 4 €, 100 €; 22.12. - 50 €, 50 €, 100 €, 50 €; 23.12. - 40 €, 30 €, 50 €, 36 €,
30 €, 40 €.
Z pokladničky na podporu charity: 187,47 €.
Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0000 8690 9812
PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM DOBRODINCOM.

