P R O G R A M B O H O S L U Ž I E B FA R N O S T I K R U Š E T N I C A
Týždeň 16.

DEŇ
PONDELOK

LITURGICKÝ KALENDÁR
FÉRIA

ÚMYSEL SV. OMŠE

STREDA
14.04. 2021
ŠTVRTOK

SV. MARTINA I., PÁPEŽA A
MUČENÍKA
FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

NEDEĽA
18.04.2021

INÉ PODUJATIE

FÉRIA

TRETIA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

----

+ Stanislav Vrana

+ za zomrelých rodičov

----

+ Štefan a Kristína
Majcher

----

Za Božie požehnanie rodiny
----

16.04.2021
SOBOTA
17.04.2021

LOMNÁ

----

15.04.2021
PIATOK

KRUŠETNICA

+ Dominik Dendis

12.04.2021
UTOROK
13.04.2021

12.04.2021 – 18.04.2021

DNES: 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Za zdr. a Božie požehnanie
rodiny
Sobáš
Za veriacich farnosti

------------

----

Oznamy:
• Novomanželia Greňoví obetovali na kostol v Lomnej 100,-€. Pán Boh zaplať.
• Povzbudzujem rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa snažili naučiť svoje deti ako sa spovedá, ako sa
spytuje svedomie, kedy sa hovorí ľútosť. Je dôležité, aby tieto veci dieťa počulo aj od svojho rodiča. Aj
takto si rodičia plnia povinnosť, ku ktorej sa zaviazali pri sobáši a pri krste svojho dieťaťa. Pokiaľ to
opatrenia budú dovoľovať, sv. prijímanie pre deti v našej farnosti plánujem v polovici mája. V Krušetnici
16.5. a v Lomnej 9.5.2021.

• Pre pandémiu je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Tento zákaz bol predĺžený až do odvolania.
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.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane
kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Náš diecézny správca biskup Mons. Ján Kuboš prosí veriacich o modlitby, za ukončenie pandémie, aby
sme mohli sláviť bohoslužby za prítomnosti Božieho ľudu čím skôr.
• Úmysly sv. omší, ako boli vyhlásené v našej farnosti, budú odslúžené na neverejných bohoslužbách.
Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Branislav Jurčacko, syn rod. Ľudovít a Zora r. Srncová, Bratislava
a Klaudia Dulíková, dcéra rod. Pius a Božena r. Rončáková. Nar. D. Kubín, bývajúca v Krušetnici.

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým,
ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou

utiekame!

