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

Farské oznamy
28. 09. – 04. 10. 2020
„Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane.”

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

féria
Sv. Michala, Gabriela
a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sv. Hieronyma, kň. a uč.C. sp

18:00 Za zdravie a pomoc B. pre Máriu
+ rodičia Jozef a Zuzana a + sestra
07:00
Eva
+ manžel Milan, 12 výročie, +
07:00 rodičia, + svokrovci, + brat
František a + sestra Júlia

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša,
18:00 + rodičia Július a Terézia a + Jozef
panny a uč. C. spomienka
Sv. anjelov strážcov, spom.
18:00 + krstní rodičia Michal a Helena
07:00 + manžel, + rodičia a + st. rodičia
féria
18:00 + Milan Rakovský, 1. výročie
07:30 Za veriacich
27. nedeľa v Cezročnom
období /A/
09:30 Na úmysel
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

 Nahlasovanie na birmovku: pod chórom sú umiestnené prihlášky, ktoré si birmovanci
zoberú so sebou, doma vyplnia a prinesú v čo najkratšom čase kňazovi – napr. po sv. omši
do sakristie. Prvé stretnutie – organizačné – bude 4. 10. o 14:00 hod. v kostole P. Sv.
Kríţa v ZH. Prihlášky sú umiestnené pod chórom. Birmovanci – súčasní 9. ročník ZŠ
a starší.
 Na prvý piatok budem spovedať chorých po domácnostiach od 08:30 do cca 11:30 hod.
 Na prvý piatok bude vyložená N. Sv. Oltárna od 17:00 hod. do večernej sv. omše.
 V nedeľu 4. októbra bude 1. sv. prijímanie detí zo štátnych škôl v rámci nášho mesta.
Prosím všetkých veriacich, aby túto milú slávnosť podporili svojimi modlitbami.
 Na budúcu nedeľu – 4. októbra – je z dôvodu Koronavírusu presunutá zbierka na
dobročinné diela Sv. Otca /tzv. Halier sv. Petra/. Tento termín určil samotný Sv. Otec.
 Na budúcu nedeľu – 4. októbra – bude o 14:00 hod. prvé, organizačné stretnutie
s birmovancami v našom kostole Povýšenia sv. Kríža o 14:00 hod.
 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Márie Mancírovej – 1. skupina.

Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho
anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.
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