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

Farské oznamy
07. 12. – 13. 12. 2020
„Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi
ženami.“

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sv. Ambróza, bisk. a uč. C. sp.
18:00 Za + z rodiny Masarovičovej
Nepoškvrnené počatie prebl. P. 07:00 Za veriacich
Márie, sláv. – prik sv.
18:00 + Kristína
féria
!!!06:00 + Filip, + Anna a + Emil - rorátna
féria
18:00 + rodičia a + svokrovci
féria
18:00 + Anna a jej + rodičia a + brat
07:00 + Rudolf Vanka
féria
18:00 + Lýdia, 3. výročie
Za Božie požehnanie pre matku,
07:30
3. adventná nedeľa
deti s rodinami a za + manžela
GAUDETE /B/
09:30 Za veriacich
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Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Povýšenia Sv. Kríţa – Ţiar nad Hronom

 Zimné kántrové dni – streda, piatok a sobota. Záväzný je 1 deň. Obsah: duchovná obnova
rodín + pokoj a spravodlivosť vo svete.
 Pripomínam, ţe v utorok je prik. sviatok a svätí sa ako nedeľa. Sv. omše sú ráno
i večer.
 Poprosím o zahlasovanie chorých na spovedanie k Vianociam v priebehu tohto týždňa
v sakristii kostola. Nie na fare a nie cez telefón, aby bol na jednom mieste jeden
kompletný zoznam aj s adresami. Samotné spovedanie chorých by bolo v piatok 18. 12.
Presný čas zverejním v budúcich oznamoch a bude sa odvíjať aj od počtu nahlásených
chorých.
 Po prvom piatku v mesiaci december pridáme ešte dva nasledujúce piatky – 11. 12.
a 18. 12. adoráciu pred večernými sv. omšami – teda od 17:00 bude vystavená N. Sv.
Oltárna!
Bude to duchovný vklad našej farnosti s prosbou o požehnanie a tiež odstránenie
pandémie.
 Kvôli prísnym epidemiologickým nariadeniam nebude moţné vo farnostiach
uskutočniť klasické spoločné sv. spovede. Je potrebné zníţiť koncentráciu veriacich
v kostole a zredukovať aj počet spovedajúcich kňazov. Preto bolo potrebné urobiť
dôleţité zmeny aj v rámci nášho dekanátu i samotnej farnosti. Prosím, aby ste
pozorne sledovali rozpisy spovedania v okolí a podľa toho sa zariadili.
 V našej farnosti bude 1. časť tzv. spoloč. sv. spovede už v nedeľu 13. 12. od 15:00 –
17:00 a spovedať budú traja, maximálne 4 kňazi. Na ploche kostola môže byť max. 30
ľudí.
 Keďže nateraz posledná zbierka na energie kostola bola ešte v mesiaci september, z toho
dôvodu poprosím uskutočniť zbierku na energie na budúcu nedeľu. Za milodary vopred
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Márie Mancírovej – 2. Skupina.

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“
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