Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Povýšenia Sv. Kríţa – Ţiar nad Hronom

Farské oznamy
10. 08. – 16. 08. 2020
Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Sv. Vavrinca, diakona
a mučeníka, sviatok
Sv. Kláry, panny spom.
féria
féria
Sv. Maximiliána Máriu
Kolbeho, kňaza a muč., sp.

Sobota

Nanebovzatie Panny Márie,
slávnosť – prik. sviatok

Nedeľa

20. nedeľa v Cezročnom
období /A/

18:00 + Jaroslav
18:00 Za duše v očistci

07:30 Zaveriacich
+ manželia Rudolf a Margita
09:30
Jarošoví
07:30 Za veriacich
09:30 Na úmysel

Rímskokatolícka cirkev farnosť Svätokríţske námestie 23, 965 01 Ţiar nad Hronom
tel. + fax: 045/6733115 @: faraziar@gmail.com w3: ziar.fara.sk

Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Povýšenia Sv. Kríţa – Ţiar nad Hronom

 Dnes je zbierka na energie. Za Vaše obety vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
 Vo svätyni kostola bola uskutočnená časť prác ohľadom ELEKTRIFIKÁCIE. V prvej
polovičke týždňa by mali byť zrealizované murárske práce a omietka farebne zladená
s ostatnou plochou.
 Čakajú nás ešte práce na prípravu vedenia pre OZVUČENIE svätyne. Sú potrebné
k tomu, aby sa v budúcnosti mohli napojiť na oltár, ambónu a sédes, pretože tie doterajšie
sa plánujú vymeniť. Termín týchto plánovaných prác dohodnem tento pondelok
s kompetentnými a keď to bude aktuálne, dám vedieť prostredníctvom farských oznamov.
 Po uskutočnených prácach bolo veľa upratovania, čo urobili naše pani kostolníčky a za čo
im úprimne ďakujem. Keď sa budú realizovať práce kvôli ozvučeniu, aj po nich bude
potrebné veľké upratovanie. Vopred prosím, aby sa našlo dosť obetavých veriacich
pomôcť.
 Od 12. do 22. 8.2020 budem na dovolenke. Vo všedné dni nebudú sv. omše.
Zastupovanie ohľadom zaopatrovania chorých alebo pohrebov:
dp. V. Václavík /ZH – tel. 0902/398422/ a dp. M. Slašťan /Lutila – tel. 0917/525237/.
 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Kataríny Roškovej – 2. skupina.

Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
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