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FARSKÉ OZNAMY
II. nedeľa po Narodení Pána
(3.1.2021 – 10.1.2021)
dátum

3.1.
nedeľa
4.1.
pondelok
5.1.
utorok
6.1.
streda
7.1.
štvrtok
8.1.
piatok











kalendár
II. NEDEĽA
PO NARODENÍ PÁNA

___

čas

10.00
____
____
____

___

____
____

ZJAVENIE PÁNA
TRAJA KRÁLI
___

10.00
____
____

20.00
bl. Titus Zeman, mučeník

9.1.
sobota

___

10.1.
nedeľa

NEDEĽA
KRSTU KRISTA PÁNA

____

20.00
____

20.00
10.00
____

úmysel
Sv. omša – priamy prenos, + Helena Achbergerová
____

Sv. omša: Za dar uzdravenia pre manželku
____

Sv. omša: Za členov Máriinej légie
____

Sv. omša – priamy prenos, + Jarolím Achberger
____

Sv. omša: + Štefan a Zuzana Ondrejkovičoví a deti
Adorácia – priamy prenos
Sv. omša: + Valéria Michalecká
Spoločná modlitba – priamy prenos
Sv. omša: + Ján Pucher a manželka Anna - výročná
Spoločná modlitba – priamy prenos
Sv. omša – priamy prenos; Za Božiu pomoc pre Lenku a ostatnú rodinu
____

Od 1. januára do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné bohoslužby. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania
a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, sú vo všetkých slovenských diecézach
od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie
zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude
pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
- Kňazi slávia v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby
je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb
pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza
plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť
v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa
poradovníkov, zapísaných úmyslov...
- 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!!!
Úmysly sv. omší vo farskom i kláštornom kostole budú odslúžené podľa toho, ako ste si ich nahlásili.
V stredu, na slávnosť Zjavenia Pána na sv. omši požehnám trojkráľovú vodu. Požehnaná voda, krieda a modlitba
požehnania príbytku budú vonku pri zadnom vchode do kostola. Pri vychádzke do prírody si ich v stredu
a na budúcu nedeľu môžete zobrať do svojich príbytkov.
K spoločným večerným modlitbám prostredníctvom priameho prenosu z nášho chrámu sa môžete zapojiť
aj svojimi úmyslami. Svoje úmysly môžete napísať na spolocnamodlitba@gmail.com.
Deti počas tohtoročných Vianoc nekoledovali Dobrú novinu. No v minulú nedeľu ste vo farskom kostole
aj pri malom počte zúčastnených venovali na projekt Dobrej noviny nemalú sumu 1.235 €. Nech Vám to štedrý Boh
štedro odplatí. Kto chce podporiť myšlienku Dobrej noviny, môže tak ešte urobiť na webe dobranovina.sk.
Komentáre k čítaniam dnešnej nedele si môžete stiahnuť z farských stránok.

AJ KEĎ VONKAJŠIE OKOLNOSTI NIE SÚ PRIAZNIVÉ, NIČ NEMÔŽE PREMÔCŤ SVETLO NÁDEJE, KTORÉ
NÁM PRINÁŠA NARODENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA. MAJME SRDCIA OTVORENÉ PRE JEHO PRÍTOMNOSŤ
PRÁVE TERAZ, KEĎ SVET PRECHÁDZA SKÚŠKOU, MÁME PRÍLEŽITOSŤ VYDAŤ POVZBUDIVÉ
SVEDECTVO A NEDOPUSTIŤ, ABY NÁS PREMOHLA NESPOKOJNOSŤ, NETRPEZLIVOSŤ ČI PESIMIZMUS.

