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

 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Svätokríţske námestie 23, 965 01 Ţiar nad Hronom 

tel. + fax: 045/6733115     @:  faraziar@gmail.com     w3: ziar.fara.sk 

 

 

Farské oznamy 

28. 12. – 03. 01. 2021 
 

 

 

Pondelok Sv. neviniatok, muč. sviatok XXXX Na úmysel ordinára 

Utorok 5. deň v okt. Narod. Pána XXXX Na úmysel 

Streda 6. deň v okt. Narod. Pána 07:00 + manžel Ján 

Štvrtok 7. deň v okt. Narod. Pána XXXX Na úmysel 

Piatok 
Panny Márie Bohorodičky, 

slávnosť 
XXXX Za veriacich 

Sobota 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora 

Nazianzského, bisk. a učiteľov 

cirkvi, spomienka  

18:00 Poďak. Pánu Bohu za 70 r. života 

Nedeľa 
2. nedeľa po Narodení Pána 

/B/ 

XXXX Za veriacich 

09:30 Za + krstnú matku 

 

 Podľa nariadenia kompetentných orgánov, verejné bohoslužby sú až do odvolania zakázané!!!  

 Sv. omše budem slúžiť súkromne, iba sám. Presný čas slúženia bude iba v ten deň, na ktorý som 

sa dohodol s tými, ktorí daný úmysel začiatkom decembra nahlásili. Ostatné, moje vlastné 

úmysly, alebo – za veriacich – odslúžim ten deň v ľubovoľnom čase. 

 Všetky duchovné dobrodenia, ktoré sú v štandardných podmienkach tohto obdobia prístupné 

veriacim, sú kvôli zákazu verejných bohoslužieb v „NEDOHĽADNE“!!! Jedná sa 

predovšetkým o sv. omše, sv. prijímanie, prvopiatkové spovedanie, ďakovnú pobožnosť na 

Starý rok, eucharistické požehnanie na prelome Starého a Nového roka, úplné odpustky pri 

vzývaní Ducha Svätého na Nový rok a mnohé iné milosti... 

 Keďže moje kompetencie sú podriadené tým, ktorí majú väčšie kompetencie, než sú tie moje, 

a ktorí v rámci svojej právomoci rozhodnú „z večera do rána“, NIČ NEPLÁNUJEM, dokiaľ 

nebudú obnovené verejné bohoslužby a budem môcť vykonávať štandardne službu, na ktorú som 

v našej farnosti ustanovený!!! 

- Do priestorov Vašich domácich cirkví – v bytoch a domoch, v ktorých ţijete – 

vyprosujem v Novom roku 2021 hojnosť Boţieho poţehnania, pevné zdravie a láskou 

naplnené medziľudské vzťahy. 

 Z pochopiteľných dôvodov sa neuskutoční a samozrejme, v tomto období je prakticky 

znemožnený aj milodar cez tzv. zvonček. 

Váš milodar môžete poslať aj na farský účet: IBAN SK 40 0900 0000 0000 7433 5815. 


