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

Farské oznamy
04. 01. – 10. 01. 2021

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

+ Mária a + Michal Tenkeloví a +
syn Michal
Za zdravie a Božie požehnanie pre
féria
07:00
rodinu
XXXX Za veriacich
Zjavenie Pána, slávnosť
XXXX Na úmysel
féria
18:00 + Ida, + rodičia a + svokrovci
féria
18:00 + rodičia: Emília a Ondrej Repiskí
07:00 + Anton, + rodičia a + vdp. Klucha
féria
18:00 + Ladislav Ferienčík
XXXX Za veriacich
Krst Krista Pána, sviatok /B/
Za zdravie a Božie požehnanie pre
09:30
rodinu Žemlovú
féria

18:00

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

 Na slávnosť Zjavenia Pána /Troch kráľov/ - 6. 1. poţehnám vodu. V nasledujúcich
dňoch bude možné si z nej načerpať, pretože bude prístupná pri hlavnom vchode do
kostola – medzi drevenou bránou a presklenými dverami.
 Sviatkom Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a nasleduje Cezročné obdobie.
 Keďţe kvôli pandémii máme prakticky jeden celý mesiac /od 24. 12. do 24. 01./
zakázané verejné bohosluţby, a aj po 24. januári nikto netuší, aké budú nasledovať
ďalšie opatrenia, prakticky nie je dôvod na ţiadne plánovanie aktivít v pastoračnom
ţivote našej farnosti minimálne do spomenutého dátumu!!! Je to veľmi váţny
a smutný fakt, ale nezostáva nám nič iné, len ho rešpektovať.
 Prosím, zúčastňujte sa sv. omší a ďalších pobožností prostredníctvom masmédií a ešte
viac prehĺbte nábožnosť osobnou i spoločnou rodinnou modlitbou vo Vašich príbytkoch.
 Do Nového roka 2021 Vám prajem a vyprosujem hojnosť Boţieho poţehnania, pevné
zdravie, úprimné vzťahy, preniknuté láskou, Boţí pokoj v srdciach a reálnu
perspektívu lepších časov.
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