FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
34. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - KRISTA KRÁĽA

Pondelok: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Stredak: sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spol., mučeníkov, spomienka
Nedeľa: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK C

Nachádzame sa v ČIERNEJ FARBE a účasť na bohoslužbách sa od 22.11. riadi
podľa nových pravidiel, v ktorých platí, že nezaočkovaní nemajú prístup na hromadné
podujatia bez testovania /OTP/ a pre zaočkovaných a po prekonaní (do 180 dní) /OP/
platí obmedzenie počtu na 50 ľudí.
Zoznamy účastníkov aj s kontaktom sú povinné vo všetkých režimoch!
Režim OP - max. 50 ľudí * Režim OTP - max. 6 ľudí
* Dnes je zbierka na kňazský seminár v Nitre.
* Dnes popoludní o 15.00 hod. budeme mať adoráciu spojenú so zasvätením sa
Božskému Srdcu Ježišovmu. Zapojením sa do modlitby zasvätenia možno získať
úplné odpustky.
* Pri svätých omšiach na budúcu nedeľu požehnám Vaše adventné vence, ktoré Vám
môžu pripomínať čas Adventu - stíšenia sa, modlitby a duchovnej prípravy na Vianoce.
* Na budúcu nedeľu budeme mať jesennú zbierku na charitu.
Vopred srdečné Pán Boh zaplať.
* V ponuke je kniha S Božím Slovom na každý deň po 4,- € a ešte aj pár stolových
kalendárov na rok 2022.
* Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste farnosti pomáhali svojimi milodarmi,
modlitbami, službou a obetami. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Tento týždeň upratuje 6. skupina pani Rusnákovej.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 22.11.2021 AŽ 28.11.2021
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDEĽA:

- 18.00
- 18.00
- 8.00
- 18.00
- 18.00
- 18.00
- 8.00
- 10.00

Režim OP
† Matej a Elena
† manželia Michal a Magdaléna
Režim OP
Za Božiu pomoc a požehnanie pre Dušana s rodinou Režim OP
Poďakovanie za 70 rokov života
Režim OP
† Jozef a Katarína
Režim OP
Za duše v očistci
Režim OTP
Režim OP
Za farníkov
Režim OP
Za Božie požehnanie rodín a na ich úmysly
Ľudovít Sobôtka, farár

Stránka farnosti: www. starasasova.fara.sk * Fotogaléria: starasasova.zonerama.com * Mail: bb.starasasova@gmail.com

