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

Farské oznamy
21. 12. – 27. 12. 2020
„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.“

Pondelok

féria

Utorok

féria

Streda

féria
féria / Štedrý deň – Narodenie
Pána

Štvrtok

Piatok
Sobota
Nedeľa

Narodenie Pána, slávnosť –
prikázaný sviatok
Sv. Štefana, 1. mučeníka,
sviatok /2. sv. vianočný/
Sv. rodiny Jeţiša, Márie
a Jozefa, sviatok /B/

18:00 + Ján Fedák, 12. výročie
+ rodičia, + súrodenci a + rodina
07:00
Švogríková
07:00 Za zdravie a Božie požeh. pre brata
15:00 Za všetkých mojich dobrodincov
24:00 Na úmysel
07:30 Za veriacich
09:30 Na úmysel
11:00 Na úmysel
07:30 Na úmysel
09:30 + Ladislav Holos
07:30 Za veriacich
09:30 Na úmysel

 Spovedanie k Vianociam – dnes v obidvoch ZH farnostiach – od 13:30 do 17:00 hod.
Štyria kňazi v každej farnosti.
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Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Povýšenia Sv. Kríţa – Ţiar nad Hronom

 V pondelok a utorok bude v našej farnosti spovedanie od 14:30 do 17:00 / 3 kňazi /
V tom istom čase sa bude spovedať aj v susednej ZH farnosti S.P.M.
 Slávnosť Boţieho narodenia je síce prikázaný sviatok, ale v súčasnej pandemickej
situácii majú veriaci dišpenz od tejto povinnosti.
 Na Štedrý deň budú tradične 2 sv. omše – o 15:00 hod. a o 24:00 hod. – polnočná sv.
omša.
 Na slávnosť Božieho narodenia /25. 12./ je tradičná farská ofera. Vopred Pán Boh zaplať.
 Na Boţie narodenie /25. 12. / budú do obeda TRI sv. omše. Na prvú odporúčam
starším, ostatní môţu prísť na niektorú z dvoch nasledujúcich sv. omší.
 Dôleţité je dodrţať súčasné prísne kritériá – iba 25 percent kapacity sediacich
veriacich. Preto prosím najmä starších a chorľavejších, aby zostali doma a sledovali
sv. omše cez médiá. A ostatným tieţ pripomínam, ţe akonáhle sa naplní tých 25
percent, uţ nebude moţné pustiť ďalších veriacich do chrámu, čo je veľmi
nepríjemné, ale nevyhnutné!!!
 Aj z toho dôvodu sú v našej farnosti 25. 12. 3 sv. omše a susedná ZH Farnosť S.P.M. bude
mať zvýšený počet sv. omší: 24. 12. tri a 25. 12. aţ päť!!! Časy slúženia budú
v oznamoch.
 Je preto potrebné tieto zmeny registrovať a múdro ich využiť, pretože sa jedná o dve
farnosti v jednom meste, čím sa zabezpečí možnosť väčšiemu počtu veriacich zúčastniť sa
na bohoslužbách.
 Na sviatok Sv. rodiny – v nedeľu 27. 12. bude pri obidvoch sv. omšiach poţehnanie
rodín.
 Znovu Vás veľmi pekne prosím o dodržiavanie všetkých hygienických pravidiel v našom
chráme, ako aj o sledovanie aktuálnych správ ohľadom pandémie v súvislosti
s možnosťou a kritériami slávenia bohoslužieb.
 Na záver Vám v tejto neľahkej dobe ţelám a vyprosujem od narodeného Pána
hojnosť Boţieho poţehnania, pevné zdravie a trvalý pokoj v srdci i v medziľudských
vzťahoch.
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