Oznamy farnosti Nižné Ružbachy

Liturgický prehľad
Utorok : Sv. Alžbety Uhorskej , rehoľníčky - spomienka
Sobota : Obetovanie Panny Márie - spomienka
Nedeľa : Krista Kráľa - slávnosť ( 34.nedeľa v cezročnom období )
Čas a úmysly sv.omší

Deň

Čas

Miesto

Úmysel

Pondelok 18:00

N.Ružbachy + Margita Bičušová

Utorok

7:30

N.Ružbachy ++ Jakub , Mária , Stanislav a jeho rodičia Kubis

8:30

Lacková

+ Kvetoslava

Štvrtok

17:00

Lacková

+ Leander

Piatok

18:00

N.Ružbachy ++ z rod. Bičušovej a Romanovej

Sobota

7:30

N.Ružbachy ++ Vojtech a Mária Valigurský

Nedeľa

8:30

N.Ružbachy + Tomáš Fiamčik

11:00
9:45

na úmysel kňaza
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.
Nové pravidlá ohľadom sv.omší : šachovnicové sedenie - medzi sediacimi ostane vždy voľné
miesto . Ľudia , v nasledujucom rade , nesmú sedieť za ľuďmi pred nimi v predchadzajúcom
rade.Toto pravidlo má výhradnú platnosť iba pre sediacich a využiť sa môže iba polovica
existujucej kapacity kostola.Nemôžeme sa zhromažďovať vo väčšom počte pred kostolom.
Seniori , chronicky chorí , rizikové skupiny , nech zvážia návštevy sv.omší.
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.
Zbierka na seminár - dnes sa koná - 15.11.2020 , na tento účel môžu veriaci prispieť aj osobitným
spôsobom na číslo účtu : SK52 0900 0000 0001 0138 0460 , VS : 412 050889.
Zbierka na charitu - bude na budúcu nedeľu - ďakujem , ktorí prispejú.
V utorok , bude vyložená sv.oltárna na poklonu po sv.omši do 12:00 hod..

