Oznamy farnosti Nižné Ružbachy

Liturgický prehľad
Pondelok : Spomienka na všetkých verných zosnulých
Streda : Sv. Karola Borromejského , biskupa - spomienka
Nedeľa : 32. nedeľa v cezročnom období
Čas a úmysly sv.omší

Deň

Čas

Pondelok

Miesto

Úmysel

N.Ružbachy za všetkých verných zosnulých
Lacková

za všetkých zosnulých z Lackovej

Utorok

N.Ružbachy + Štefan Sečka , špišský diecézny biskup

Štvrtok

N.Ružbachy ++ Ján , Mária a Jozef Kubis

Piatok

N.Ružbachy poďakovanie za 45 rokov spoločného života
Lacková

Nedeľa

za ctiteľov Božského srdca

8:30

N.Ružbachy poďakovanie za 50 rokov spoločného života

9:30

Lacková

za farníkov

Oznamy
Upratovanie kostola : N.Ružbachy Lacková - č.d.
Dodržujme hygienicke nariadenia(nosenie rúška ,dezinfekcia rúk).Sv.prijímanie sa podáva na ruku.
Všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných sv.omšiach platí od 1.10.2020 do odvolania.
Sledujme sv.omše cez TV, internet ,rozhlas.Sv.omše sú slúžené súkromne od 24.10.2020 , bez
účasti veriacich - úmysly sv.omší sú slúžené v poradí , ako boli zapísané.
Kto potrebuje pomoc kňaza , tak cez osobné stretnutie , alebo na t.č. 0905357466.
Kto by chcel prispieť na potreby farnosti ,môže aj cez bankový účet farnosti č.ú. :
SK3009000000000103863183 - Slovenská Sporiteľna, alebo osobne na farskom úrade.
Nakoľko je vydaný zákaz vychádzania , spovedanie a a návšteva chorých sa musí odložiť na
čas , kedy bude zákaz vychádzania ukončený.
Dušičkové odpustky - tento rok , možno získať počas celého novembra.Veriaci , ktorí nemôžu
vychádzať s domu , a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie ,
môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sú v duchu spojení so spoločenstvom Cirkvi , zrieknu sa
akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť akonáhle to bude možné- tri zvyčajné podmienky
( sv.zmierenia, sv.príjimanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
Je 1.piatok v mesiaci - keďže je vyhlásený zákaz vychádzania , všetky záležitosti , ktoré sa
uskutočňujú v 1.piatkový týždeň su zrušené.
Ůmrtie spišského diecézneho biskupa - 28.10.2020 zomrel Štefan Sečka spišský diecézny
biskup , jeho pohreb bude 3.11.2020 na Spišskej Kapitule,modlime sa za jeho odpočinutie u Boha.

