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

Farské oznamy
14. 12. – 20. 12. 2020

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Sv. Jána z Kríţa, kňaza
a učiteľa Cirkvi, spom.
féria
féria
féria
féria

Sobota

féria

Pondelok

Nedeľa

4. adventná nedeľa /B/

18:00
07:00
!!!06:00
18:00
18:00
07:00
18:00
07:30
09:30

+ rodičia Fabianoví
Za zdravie a B. poţ. pre brata s rod.
+ Ondrej Hromádka a + rodina
+ Branko Šiška
Za zdravie a B. pomoc pre Jaroslava
Za veriacich
+ Ţofia Budajová
Za veriacich
+ Vladimír, 5. výročie a + syn
Vladko, 32. výročie

 Dnes je zbierka na energie. Za obety vopred Pán Boh zaplať.
 Dnes je 1. časť predvianočného spovedania v našej farnosti: od 15:00 do 17:00 hod.
Spovedať budú 4 kňazi a treba dodrţať všetky epidemiologické predpisy!!!
 Na piatok 18. decembra je naplánované spovedanie chorých po domácnostiach od
08:30 do cca 13:00 hod. /prvopiatkoví a ďalší, ktorí sa nahlásili/.
 V piatok bude od 17:00 hod. do večernej sv. omše vyloţená Najsv. Sv. Oltárna. Ste
pozvaní.
 V sobotu 19.decembra je naplánovaná 2. časť predvianočného spovedania v našej
farnosti – od 16:00 do 18:00 hod. /4 kňazi/.
 V nedeľu 20 decembra /4. adventná/ je naplánovaná 3. časť predvianočného spovedania
– od 13:30 do 17:00 hod. /4 kňazi/. V tom istom čase budú 4 kňazi spovedať aj v susednej
ZH farnosti S.P.Márie.
 V zadnej časti kostola, pri novinách a kresťanských časopisoch, sú umiestnené letáčiky od
polície, predovšetkým pre seniorov, vyzývajúce k obozretnosti voči podvodníkom.
Môţete si ich vziať so sebou a venovať informáciám dostatočnú pozornosť.
 Vyzývam všetkých, aby pozorne sledovali aktuálne nariadenia vlády, pretoţe nové
inštrukcie môţu výrazne zmeniť naplánovaný pastoračný program aj týchto far.
oznamov!!!
 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruţa p. Emílie Törökovej– 2. skupina.
Rímskokatolícka cirkev farnosť Svätokríţske námestie 23, 965 01 Ţiar nad Hronom
tel. + fax: 045/6733115 @: faraziar@gmail.com w3: ziar.fara.sk

