FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
24. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - B
Pondelok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok
Streda: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska, slávnosť
Štvrtok: sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa: 25. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - B

Od pondelka 13. septembra sa nachádzame v ORANŽOVEJ FARBE
a účasť na bohoslužbách sa bude riadiť sa podľa pravidiel vyvesených na výveskách.
Kostol je otvorený v režime základ - pre všetkých. Počet veriacich je obmedzený
na 30 a z každej účasti musí byť zoznam prítomných.
* Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu.
Čas som posunul, aby bolo možné sledovať prílet pápeža Františka na Slovensko,
ktorý je naplánovaný na 15.30 hod. V tomto čase budú zvoniť aj zvony a veriaci
sú pozvaní modliť sa za pápeža Františka.
* Z dôvodu návštevy pápeža Františka budú aj sväté omše nasledujúce tri dni
upravené: pondelok a utorok - ráno o 8.00 hod. V stredu budú sväté omše
ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod.
* V stredu, v piatok a v sobotu sú JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI. Ich obsahom je
"Poďakovanie za úrodu". Liturgicky ich budeme sláviť v piatok - formulár svätej omše:
Na poďakovanie Pánu Bohu.
* V piatok 17. septembra po svätej omši o 19.00 hod. sa vo fare uskutoční stretnutie
novej farskej pastoračnej rady. Odovzdám dekréty a dohodneme sa, ako bude farnosť
fungovať v nasledujúcom období, čo je potrebné ešte urobiť a iné informácie.
* Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste v tomto týždni pridali ruku
k dielu i modlitby pri dotváraní našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
Tento týždeň upratuje 6. skupina pani Rusnákovej.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 13.9.2021 AŽ 19.9.2021
Pondelok: - 8.00 Za Božiu pomoc pre rodinu Šípošovú
- 8.00 † manžel Ľubomír a rodičia
Utorok:
- 8.00 Za Božie požehnanie pre náš národ
Streda:
- 18.00 Na úmysel ordinára
- 18.00 Za Božiu pomoc pre manželov
Štvrtok:
- 18.00 Poďakovanie za úrodu
Piatok:
- 8.00 Za Svätého Otca Františka
Sobota:
NEDEĽA: - 8.00 Za farníkov
- 10.00 † rodičia, bratia, manžel a Pavol
Ľudovít Sobôtka, farár
Stránka farnosti: www. starasasova.fara.sk * Fotogaléria: starasasova.zonerama.com * Mail: bb.starasasova@gmail.com

