Farské oznamy
 Stále platí zákaz verejných bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné
bohoslužby bez účasti veriacich.
 V našej farnosti budeme streamovať sv. omše každú sobotu o 17:00, čo bude detská
a nedeľu o 11:00 hod, kým sa opatrenia neuvoľnia.
 Veriacich, ktorí mali nahlásené úmysly sv. omší v dňoch 11.1.2021 – 24.1.2021, aby ma
kontaktovali na tel. č. 0902398422 v dňoch 10.1. – 12.1.2021, aby sme dohodli
a zapísali nový termín, prípadne mi potvrdili, že môžem odslúžiť ich úmysly súkromne
počas týždňa. V opačnom prípade budem slúžiť tieto umýsly tak ako sú zapísané
súkromne. Predovšetkým prosím tých, ktorí mali zapísané úmysly na nedeľu 17
a 24.1.2021, aby ma kontaktovali na vyššie uvedené tel. číslo, aby sme sa dohodli, lebo
tieto dni slúžim sv. omše podľa predpisu za celú farnosť.
 Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6
účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
 Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné
podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
 V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti
zomierajúcemu.
 Pápež František venoval tento rok sv. Jozefovi. Na nástenke je plagát, kde sa dočítate
ako možno získať úplné odpustky v tomto roku.
 Príspevky za noviny a časopisy uhrádzať do pokladničky za sviečky.
 Prerobili sme našu farskú stránku, v priečinku história farnosti si môžete pozrieť
podrobnú dokumentáciu, čo sa v našej farnosti udialo od jej založenia. V priečinku život
farnosti budeme informovať o udalostiach v našej farnosti za posledné obdobie. Pribudol
aj priečinok e-zvonček, kde budete v tejto situácii môcť dobrovoľne prispieť na našu
farnosť, či už cez účet, alebo cez QR – code. Každý mesiac od tohto roku budem slúžiť
jednu sv. omšu za všetkých dobrodincov a darcov našej farnosti.

Úmysly svätých omší
Farnosť Sedembolestnej P. Márie
(10.I.2021 - 17. I. 2021)
Dátum

Liturgické sviatky

Nedeľa

Tretia nedeľa
po narodení
Pána
Krst Krista Pána
sviatok

Čas

Úmysly Svätých Omší

11:00
online za veriacich našej farnosti
vysielanie
+ Zuzana Bartošová , rodičia Michal a

Pondelok

Féria

súkromne Zuzana Lopúchoví

Utorok

Féria

súkromne + Dušan Kováč pohrebná

Streda

Féria

súkromne + Tibor Hlaváč

Štvrtok

Féria

súkromne za Z a BP pre Gabrielu

Piatok

Féria

súkromne BP, Z a BP pre Editku

Sobota

Féria
Detská sv. omša

Nedeľa

Druhá nedeľa
v cezročnom
období

17:00
+ rodičov, manžela so synov, bratov a
online švagriné
vysielanie
11:00
online za veriacich našej farnosti
vysielanie

