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 09.

DEŇ
PONDELOK
22.02.2021

LITURGICKÝ KALENDÁR
KATEDRY SV. PETRA,
APOŠTOLA, SVIATOK

ÚMYSEL SV. OMŠE
Za zdravie a Božie
požehnanie pre rodinu
Janečkovú

UTOROK
23.02.2021

FÉRIA

Za rodiny z deviatnika za
vodou

STREDA
24.02. 2021

FÉRIA

+ za zomrelých z rodiny
Slameník

ŠTVRTOK

FÉRIA

25.02.2021
PIATOK

FÉRIA

26.02.2021
SOBOTA
27.02.2021
NEDEĽA
28.02.2021

22.02.2021 – 28.02.2021

DNES: 1. PÔSTNA NEDEĽA

FÉRIA

DRUHÁ PÔSTNA
NEDEĽA

KRUŠETNICA

LOMNÁ

INÉ PODUJATIE

-------

-------

+ Peter
Za zdravie a Božie
požehnanie pre Máriu

-------

+ Ondrej a Anna Juriga
Za veriacich farnosti

----

----

Oznamy:

Zbierka na teplo v kostole v Lomnej ako každý rok sa uskutoční aj teraz. Na rodinu to vychádza 20
Eur. Realizuje sa obvyklým spôsobom, čiže u p. kostolníčky doma. Aj napriek tomu, že sa zatiaľ bohoslužby
verejne nekonajú, niektoré priestory kostola treba temperovať, aby nedošlo k škodám. Za pochopenie ďakujem.
Tiež ďakujem partii živnostníkov za ich obetu a námahu pri obnove interiéru kostola v Lomnej počas januára.

• V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na
pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
• Dnes je zbierka na charitu. Uskutočniť sa môže prevodom na účet Spišskej katolíckej charity SK28
0200 0000 0000 2963 4592 alebo ako milodar vložiť do obálky a vhodiť do schránky na farskom úrade,
prípadne osobne odovzdať kňazovi.
• Pre pandémiu je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Tento zákaz bol predĺžený až do odvolania.
Pobožnosť krížovej cesty sa tiež nebudeme modlievať verejne, preto vám odporúčam, aby ste sa ju
modlievali doma vo svojich rodinách.
• 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.
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!

