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

Farské oznamy
07. 09. – 13. 09. 2020
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim
krížom vykúpil svet.

Pondelok

Sv. košických mučeníkov, sp.

18:00

Utorok
Streda

Narodenie P. Márie, sviatok
féria

07:00
07:00

Štvrtok

féria

18:00

Piatok

féria

18:00

Sobota

féria

07:00
18:00

Nedeľa

24. nedeľa v Cezročnom
období /A/ V našej farnosti
hodová slávnosť!!!

+ starí rodičia Michal a Anna
Hanzeloví a + dcéra Mária
+ Augustín Ciglan
+ Jozef Prôčka
+ Ján Danko, jeho + rodičia a + Július
Sklenka
+ rodičia Mihálikoví, + brat a + starí
rodičia
Za+ z rodiny Páleníkovej a +
Kubišovej
Za uzdravenie pre Máriu

09:30 Za veriacich - HODOVÁ
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Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Povýšenia Sv. Kríţa – Ţiar nad Hronom

 Jesenné kántrové dni – str., piat. a sob. Záväzný je jeden deň. Obsah – poďakov. za úrodu.
 V sobotu bude celodenná adorácia pred hodovou slávnosťou od 10:00 do večernej sv.
omše.
V priebehu týždňa sa môžete zapísať na účasť na adorácii v niektorú hodinu – pod chórom
bude na to pripravený rozpis. Táto adorácia bude zároveň nahrádzať celodennú adoráciu
podľa diecézneho rozpisu, ktorá na našu farnosť pripadá na 13. september. V ten deň
budeme mať totiž v našej farnosti hodovú slávnosť. Prosím, využite tieto chvíle milosti!
 Pri príleţitosti titulu nášho chrámu bude už tradične iba jedna sv. omša – v nedeľu
o 09:30 hod. a slávnostným kazateľom bude môj brat dp. Pavol Flajţík. Po sv. omši
bude tradičné agapé pred kostolom alebo vo far. klubovni /podľa počasia/. Poprosím
obetavé ženy o koláče a zákusky, tak ako je už zvykom každý rok. Vopred úprimne
ďakujem. Pitný režim bude zabezpečený.
 Dnes je zbierka na energie. Za obety vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Heleny Kúšovej – 2. skupina.

„Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.”
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