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

Farské oznamy
23. 11. – 29. 11. 2020
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

féria
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a
spoloč., muč., sp.
féria
féria
féria
féria
1. Adventná nedeľa /B/

18:00

+ rodiny Varačková, Slašťanová a
Sámelová

07:00

+ rodičia a + starí rodičia Grolmusoví

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

+ Ján Danko a + rodiča
+ Emília Kuzmová, 19. výročie
+ Paulína Gregorová a + sestry
+ rodina Páleníková
+ rodičia Katarína a Jozef a + brat Ladislav
Za veriacich
+ Ľubomír Ivan

● Kvôli momentálnym obmedzeniam z dôvodu pandémie, nebude nasledujúcu sobotu /posledná
sobota v mesiaci/ plánovaná polhodinová adorácia. V čase, kedy to bude umožnené, obnovíme
túto požehnanú duchovnú aktivitu, ktorá sa už stala v našej farnosti tradíciou.
● Na budúcu nedeľu / 1. adventná nedeľa/ bude pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov.
Požehnanie sa uskutoční aj pri sobotňajšej večernej sv. omši.
● Na prvú adventnú nedeľu bude tradičná jesenná zbierka na charitu. Za obety Vám vyslovujem
vopred úprimné Pán Boh zaplať.
● Upozorňujem, že pri zapisovaní úmyslov sv. omší vzniká záväzok medzi kňazom, ktorý daný
úmysel napísal a prisľúbil na konkrétny termín a tými, ktorí úmysel nahlásili.
Kňaz je vo svedomí povinný daný úmysel v určenom termíne odslúžiť a veriaci majú splniť
záväzok, ktorý im z toho vyplýva a je odsúhlasený Konferenciou biskupov Slovenska.
Najmä v čase, keď zastupuje vo farnosti pri slúžení sv. omše iný kňaz a na samotnej omši nie je
nikto z rodiny a teda si ani nesplnia svoj záväzok voči kňazovi, je to veľmi nepríjemné. Preto
prosím všetkých, ktorí si úmysly zahlásia, nech si termín zaznačia a podľa toho sa aj zariadia.
Prvá i druhá vlna pandémie mne osobne potvrdili, že mnohí ani netušili, že ich úmysel sv. omše
bol odslúžený.
● Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Márie Daubnerovej – 1. skupina.
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