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

 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Svätokríţske námestie 23, 965 01 Ţiar nad Hronom 

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

 

 

Farské oznamy 

09. 11. – 15. 11. 2020 
 

 

 

Pondelok 
Výročie posviacky 

Lateránskej baziliky, sviatok 
18:00 + rodičia a + sestra Anna 

Utorok 
Sv. Leva Veľkého, pápeža 

a učiteľa Cirkvi, spomienka 
07:00 

+ rodičia Helena a + Štefan Kollár a 

+ starí rodičia Štefan a Katarína 

Streda Sv. Martina z Tours, bisk., sp. 07:00 Za Božiu pomoc pre pátra Lukáša 

Štvrtok Sv. Jozafáta, bisk. a muč., sp. 18:00 
+ manžel Pavol Kopčák, + 

svokrovci, + brat Pavol a + rodičia  

Piatok féria 18:00 
+ rodičia Kmeťoví a + svokrovci 

Ondrej a Mária  

Sobota féria 
07:00 + rodičia a + bratia  

18:00 + Róbert Neuschl 

Nedeľa 
33. nedeľa v Cezročnom 

období  /A/ 

07:30 + Tibor Cabánik 

09:30 Za veriacich  

 

 V období pandémie a s ňou súvisiacich prísnych opatrení,  naďalej platí podmienka, že 

pri plánovaných verejných zhromaždeniach môže byť prítomných iba 6 ľudí. To sa 

vzťahuje aj na slúženie sv. omší. 

 Sv. omše budem slúžiť v tradičných časoch a na tie úmysly, ako mi boli vopred nahlásené. 

Bolo by vhodné, aby sa rodina, ktorá nahlásila daný úmysel, v predstihu ozvala a mohli by 

sme tak dohodnúť počet prítomných v kostole v medziach súčasných prísnych opatrení. 

 Tí, ktorí sa z nejakého dôvodu sv. omše nezúčastnia, napriek tomu, že si vopred úmysel 

nahlásili, môžu si svoje záväzky splniť neskôr, keď budú viac uvoľnené opatrenia. 

 Opätovne Vás prosím, aby ste denne priebežne sledovali nové inštrukcie a nariadenia zo 

strany vlády a ostatných kompetentných a podľa toho sa zariadili aj v oblasti 

praktizovania duchovného života. 

 Sviatosť zmierenia a rozdávanie sv. prijímania môţete so mnou individuálne 

dohodnúť. Platí však, že najčastejšie tieto sviatosti vyslúžim cca 30 minút pred sv. 

omšami alebo po ich odslúžení. Tel. 045/6733115 – farský úrad ZH. 


