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FARSKÉ OZNAMY
11. január – 17. január A. D. 2021
Deň
Po 11.1.

Liturgické slávenie
féria

Ut 12.1.

féria

St 13.1.

féria

Št 14.1.

féria

Pia 15.1.

féria

So 16.1.

Panny Márie v sobotu

Ne 17.1.

Druhá nedeľa cez rok

čas

Úmysly sv. omší

 krstný otec Ivan

9:00

 rodičia Anna a Martin Ivanič, st. rodičia
 rodičia Mária a Matuš Burian
 Anna, Alexander, deti a st. rodičia
Za ženy modliace sa prístrešie
Za farnosť, streamovaná

 Dnes končí vianočné obdobie a zajtra začína obdobie cez rok.
 Regionálny úrad zdravotníctva v BB vydal nové opatrenia, pri ktorých je od 23.12.2020 zakázané slúžiť
verejné bohoslužby až do odvolania. Výnimky v obmedzenom počte sú pre pohrebný, sobášny a krstný
obrad. Samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši, sv. omša je platná aj doma pri
sledovaní TV. Úmysly sv. omší budem slúžiť sám súkromne, ako sú zapísané. Komu to takto nevyhovuje,
zavolajte a prepíšeme úmysel na neskôr, keď sa bude môcť slúžiť verejne sv. omše.
 Pápež František ustanovil Mimoriadny Rok sv. Jozefa na oslávenie 150. výročia tejto udalosti. Začal 8.
decembra 2020 a potrvá do 8. decembra 2021. Obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar
mimoriadnych odpustkov“ pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na
úmysel Svätého Otca).
 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček
a príspevky na kostol z predchádzajúceho týždňa a počas týždňa v hotovosti bol 180€ a na účet bol 340€,
Dobrá novina v hotovosti 55€ a na účet 470€ plus minulý týždeň 175€, dokopy všetko 700€. Všetkým darcom
úprimné Pán Boh zaplať.
 Kvôli pandemickej situácii je predĺžená možnosť prispieť na Dobrú novinu až do konca januára.
 Dnes v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať
generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou
Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku. Viac info na
TKKBS.
 Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento
ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre
všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na
stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!
 Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu.
Martin Pečarka
farský administrátor

