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

Farské oznamy
21. 09. – 27. 09. 2020

Piatok

Sv. Matúša, apoštola,
evanjelistu, sviatok
féria
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza,
spomienka
Výročie posviacky ketedr.
chrámu sv. F. Xav., sviat.
féria

Sobota

féria

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

Nedeľa

26. nedeľa v Cezročnom
období /A/

18:00
07:00
07:00
18:00
18:00
07:00
18:00
07:30
09:30

+ rodičia, + súrodenci Bohumil
a Blaţena z rodiny Štenclovej
+ Irena Drozdová
Poďakovanie Pánu Bohu za 40
rokov ţivota
+ rodičia Hricoví, + Slašťanoví a +
rehoľ. sestrička Marianna
+ Mária Lakatošová
Poďak. Pánu Bohu za 60 rokov Jany
+ rodičia Pacalajoví, + Šokoví a +
súrodenci Mária a Jozef
Ďakov. sv. omša za rehoľ. sestry sv.
Vincenta de Paul, ktoré pochádzali
zo Sv. Kríţa a pôsobili vo Sv. Kríţi
Za veriacich

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

 Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na krásnom duchovnom
preţívaní hodovej slávnosti i následného sviatku Povýšenia sv. Kríţa, či uţ liturgiou,
vyzdobovaním, upratovaním, prinesením zákuskov na agapé, alebo akoukoľvek inou
formou. Ešte raz všetkým úprimné Pán Boh zaplať.
 V sobotu 26. septembra 2020 bude po večernej sv. omši polhodinová adorácia, ktorú
budú spevom doprevádzať mladí so spevokolu z Prestavĺk. Účasť prisľúbil aj dp. Ján
Holbík z farnosti Hor. Ţdaňa, pod ktorú patrí filiálka Prestavlky.
 Nahlasovanie na birmovku: pod chórom budú umiestnené prihlášky, ktoré si birmovanci
zoberú so sebou, doma vyplnia a prinesú v čo najkratšom čase kňazovi – napr. po sv.
omši.
 Prvé stretnutie sme spoločne s p. farárom Václavíkom zo susednej ţiarskej farnosti
naplánovali na 4. október o 14:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríţa.
 Z prihlášky bude zrejmé, ţe prípravy na sv. birmovania sa môţu zúčastniť súčasní ţiaci
deviateho ročníka ZŠ a starší.
 Spoločenstvo Modlitieb matiek komunity Útecha Vás pozýva na otvorené modlitbové
trojdnie do Kostola Sedembolestnej P. Márie v Ţiari nad Hronom v dňoch: 25. – 27.
septembra 2020. Podrobný program je na nástenke kostola.
 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruţa p. Kataríny Roškovej– 1. skupina.
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