Farské oznamy
 V nedeľu KRISTA KRÁĽA sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
 Od tohto štvrtku opäť bude bývať pravidelná celodenná adorácia od 9:00 hod až do
16:45 hod.
 Od prvej adventnej nedele sa v našom kostole bude každú druhú nedeľu slúžiť gréckokatolícka liturgia. Zatiaľ začiatok liturgie je určený na 6:45 hod. Liturgia bude končiť okolo
8:00 hod. Z tohto dôvodu sa ruženec, ktorý sa zvyčajne modlíme pred sv. omšou, bude
modliť v mariánskej kaplnke. Za porozumenie ďakujem.
 Budúcu nedeľu sa v našej farnosti uskutočnia voľby do farskej rady. Hlasovať budete
môcť pred a po všetkých nedeľných sv. omšiach. V predsieni kostola bude urna na
hlasovanie a 1 asistent, ktorý bude dohliadať na priebeh, prípadne poskytne info. Na
hlasovacom lístku je možné zakrúžkovať max. 6 mien, inak je lístok neplatný. Každý
môže zahlasovať len raz.
 V sobotu predvečer prvej adventnej nedele a na všetkých nedeľných sv. omšiach
požehnáme adventné vence. Kto bude mať záujem, nech svoj veniec prinesie pred sv.
omšou pred oltár.
 V sobotu 28. novembra bude celonočná adorácia, zapísať sa na jednotlivé hodiny
môžete vzadu v kostole na papier.
 Aj tento rok budú bývať v našej farnosti rorátne sv. omše. V utorok a piatok o 6:00 hod
ráno, pričom v piatok bude latinská sv. omša a v stredu o 17:00 hod. Všetky sv. omše
budú bývať len pri sviečkach, na latinských sv. omšiach sa budú premietať odpovede
v latinčine na obrazovkách. Srdečne pozývam na rorátne sv. omše hlavne deti, nech si
donesú ak majú lampášiky. Na začiatku sv. omše a na jej konci spoločne pôjdeme
v sprievode. Po každej rorátnej sv. omši mám pre deti, ktoré prídu sladké prekvapenie.
Všetkých srdečne pozývame, najmä deti!
 Úmysly na rorátne sv. omše sú voľné, môžete si v prípade záujmu zahlásiť svoj úmysel.
Sv. omše utorok a piatok budú okrem ranných rorátnych sv. omší bývať aj večer o 17:00.
 V prvú adventnú nedeľu bude dobrovoľná zbierka na charitu. Pokladnička je vzadu
v kostole.
 Tento týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 8. Ďakujem veľmi pekne.

Úmysly svätých omší
Farnosť Sedembolestnej P. Márie
(22. XI. - 29. XI. 2020)
Dátum

Liturgické sviatky

Čas

8:30
11:00
18:00
17.00

Mária Krajčiová 3v.

Nedeľa

34. nedeľa
v cezročnom
období
Krista Kráľa

17.00

P za 50r života a Z a BP pre Jána

za zdravie a BP pre dcéru Janku pri dožitých
60 rokoch života a B pomoc pre celú jej
rodinu

Pondelok

Utorok

Féria
Sv. Ondreja DungLaka, kňaza,
a spoločníkov,
mučeníkov

Úmysly Svätých Omší

manžel Jozef 2v, svokrovci Jozef a Mária
za veriacich
+ rodičov Miterových a Orolínových

spomienka

Streda

Féria

17.00

Štvrtok

Féria

Za živú pre vnuka Petra Čecha

Piatok

Féria

17.00
17.00

Sobota

Féria
(za účasti detí)

17.00

+ rodičia Mária a Imrich a + Silvester
+ rodičov Gregora a Pavlínu

1. Adventná
nedeľa

8:30
11:00
18:00

Nedeľa

+ Ján Hrmo, rodičia Hrmoví a Kováčoví

za veriacich
za záchranu života Kláry, Ľubice a Henricha
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