Farské oznamy
 Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme PO-ST hodinu pred sv.
omšou a ŠT-PIA dve hodiny pred sv. Omšou.
 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.
 Tento víkend sa v našej farnosti uskutočnia voľby do farskej rady. Hlasovať budete môcť
už dnes po večernej omši a pred a po všetkých nedeľných sv. omšiach. V predsieni
kostola je urna na hlasovanie a 1 asistent, ktorý bude dohliadať na priebeh, prípadne
poskytne informácie. Na hlasovacom lístku je možné zakrúžkovať max. 6 mien, inak je
lístok neplatný. Každý môže zahlasovať len raz.
 Zajtra 29.11. na všetkých nedeľných sv. omšiach požehnáme adventné vence. Kto bude
mať záujem, nech svoj veniec prinesie pred sv. omšou pred oltár.
 Dnes 28. novembra začína celonočná adorácia, zapísať sa na jednotlivé hodiny môžete
stále vzadu v kostole na papier. Všetkých srdečne pozývame. Modlitby okrem vlastných
úmyslov môžete venovať aj za odvrátenie tejto pandémie.
 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!
 Prvú nedeľu v mesiaci bude mať o 15:00 hod stretnutie v našom kostole stretnutie
ružencové bratstvo. Srdečne pozývame.
 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.
 Dnes je dobrovoľná zbierka na charitu. Pokladnička je vzadu v kostole.
 Tento týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 9. Ďakujem veľmi pekne.
 Budúcu nedeľu budeme mať zbierku tradičnú na energie kostola.

Úmysly svätých omší
Farnosť Sedembolestnej P. Márie
(29. XI. - 6. XII. 2020)
Dátum

Nedeľa

Pondelok

Liturgické sviatky

Čas

+ rodičov Gregora a Pavlínu

1. Adventná
nedeľa

8:30
11:00
18:00

Sv. Ondrej, apoštol
sviatok

17.00

+ rodičov a Alžbetu

Rorátna sv. omša

06.00

Féria

17:00
17.00

za zosnulých rodiny Orolínovej, Prachárovej
a Evku Štulrajterovú
+ manžela Jaroslava, rodičov, svokrovcov,
starých rodičov z oboch strán

Utorok
Streda
Štvrtok

Piatok
Sobota

Nedeľa

Féria
Sv. Františka
Xaverského
kňaza
sviatok
Rorátna sv. omša
latinská

17.00
6:00

Úmysly Svätých Omší

za veriacich
za záchranu života Kláry, Ľubice a Henricha

+ Štefan Paľúch, 6. výr.

+ súrodencov Júlia, Karol, Terézia a Klára

Na úmysel celebranta

Féria

17.00

pohrebná + Štefan Chlebničan, + Jaroslav
Žemla

Féria

17.00
8:30
11:00
18:00

+ rodinu Valuškovú a Hlaváčovú

2. Adventná
nedeľa

za veriacich
Z a PB pre Pavla s rodinou
Za zdravie a BP pre celú rodinu

Požehnaný týždeň vám vyprosujú a s láskou vás žehnajú
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