Oznamy farnosti Nižné Ružbachy

Liturgický prehľad
Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci KBS sme rozhodli o predľžení
neverejneho slávenia bohoslužieb do odvolania. Sv.omše sú slúžene súkromne.
Pondelok - Streda : Dni Veľkého týždňa
Štvrtok : Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok : Veľký piatok - slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota : Biela sobota - Veľkonočná vigília
Nedeľa : Veľkonočná nedeľa - nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - slávnosť s oktávou
Čas a úmysly sv.omší
Deň

Čas

Miesto

Úmysel

Pondelok 18:00 N.Ružbachy ++ Michal , Žófia a Martin
Utorok

9:00

N.Ružbachy ++ z rod. Gahurovej

Streda

18:00 N.Ružbachy ++ Jozef , Anna a Katarína Valigurský

Štvrtok

17:00 N.Ružbachy ++ Peter a Emília Zajoncouvi

Piatok

15:00 N.Ružbachy slávenie smrti a utrpenia Pána

Sobota

19:30 N.Ružbachy za dožitých 70 rokov života

Nedeľa

9:00

N.Ružbachy za farníkov

Oznamy
Úmysly sv.omší sú slúžené podľa poradia , ako boli zapísané.
Stretnutie birmovancov : budú oslovení cez facebookovú skupinu , ktorú majú vytvorenú.
Nestretávame sa pri sv.omšiach v kostole,spojme sa duchovne v čase slúženia sv.omše v súkromí.
Keďže máme zákaz verejného stretávania , všetky záležitosti , ktoré sa konáju verejne v kostole,
sa konať nebudú. V súrnom prípade ma môžete kontaktovať na čísle 0905357466.
Všetky slávenia Veľkonočného trojdnia , sa verejne konať nebudú , budú slúžené súkromne v
kostole.
V prípade túžby po sv.zmierenia - sv.spoveď , treba ma kontaktovať na hore uvedenom čísle.
V prípade návštevy chorého, ma treba kontaktovať na hore uvedenom čísle.
Požehnanie jedál - ak vláda SR , neurčí nové nariadenia , tak požehnanie jedál bude na
veľkonočnú nedeľu o 8:00 hod. ráno. Osobne prejdem celou dedinou , vy ktorí chcete mať
požehné jedlá , si svoje košíky vyložíte pred dom a ja ich požehnám. Začnem od kostola a pôjdem
po hlavnej ceste , potom pôjdem cestou ku cintorínu , ďalej na Závadu a nakoniec na Novú štvrť.
Ak by nastala zmena ,budete hneď informovaní.
Na webovej stránke obce nájdete texty na slávenie veľkonočného trojdnia v rodine , ktoré si
môžete stiahnuť a podľa nich môžete prežiť Veľkonočné sviatky vo svojej rodine. Tiež tam najdete
text na dokonalú ľútosť.

