
Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Povýšenia Sv. Kríža – Žiar nad Hronom 

 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Svätokrížske námestie 23, 965 01 Žiar nad Hronom 

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

 

Farské oznamy 

05. 10. – 11. 10. 2020 
 

 

„Ani len neviete, koľko zvláštnych milostí pre vašu dušu 

prinesie rozjímanie nad tajomstvami svätého ruženca.” 

 

 

 

Pondelok féria 18:00 + rodina Adamcová a + Rakovská  

Utorok féria 07:00 Poď. P. Bohu za 80 r. života Heleny 

Streda Ružencovej P. Márie, spom. 07:00 
+ manžel, + rodičia, + súrodenci a + 

svokrovci 

Štvrtok féria 18:00 +Marta Uhliarová 

Piatok féria 18:00 
+ Helena Lakatošová a + manželia 

Karolína a Ján Lakatošoví 

Sobota féria 
07:00 

+ Július Kuťka a + oboji rodičia a + 

súrodenci 

18:00 + Eva Tichoňová 

Nedeľa 
28.  nedeľa v Cezročnom 

období   /A/ 

07:30 Na úmysel  

09:30 Za veriacich 

11:00 Na úmysel ordinára  
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 Upozorňujem na skutočnosť, že na základe novej situácie ohľadom pandémie, udelili naši 

otcovia biskupi dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázané sviatky. Odporúča 

sa, aby ho využili najmä tí, ktorí patria k tzv. najohrozenejšej skupine – starší, chorí a so 

slabšou imunitou, príp. tí, ktorí sa o nich starajú. 

 Na základe nových podmienok je možné, aby bolo v kostole na liturg. slávnosti 

maximálne 50 ľudí. Preto až do odvolania budú v nedeľu sv. omše tri: 07:30 

/predovšetkým seniori/, 09:30 a 11:00 hod. Pri sv. omšiach sa nebude spievať, môže 

byť organ – bez spevu! 

 Aby sa splnila požiadavka počtu veriacich na sv. omšiach je potrebné, aby si veriaci 

sadali na označené miesta v laviciach /nie mimo nich !!!/. Z toho dôvodu bude aj chór 

zamknutý. 

 Dnes 4. októbra je presunutá zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Vopred P. Boh zaplať. 

 Dnes o 14:00 hod. bude v našom kostole prvé stretnutie s birmovancami a animátormi, kde 

sa organizačne dohodne postup ohľadom prípravy na prijatie sviatosti birmovania.  

 Úprimné Pán Boh zaplať všetkým mužom i ženám, ktorí sa podieľali na prácach vo 

svätyni kostola, aby mohli byť uskutočnené odborné práce ohľadom ozvučenia 

svätyne. P.B.Z.  

 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Emílie Törökovej – 1. skupina. 

 

 

 


