Oznamy farnosti Nižné Ružbachy

Liturgický prehľad
Utorok : Sv.Ondreja Dung-Laka , kňaza a spoločníkov , mučeníkov - spomienka
Streda : Sv. Ktaríny Alexandrijskej , panny a mučenice - ľub. spomienka
Nedeľa : 1. adventná nedeľa
Čas a úmysly sv.omší

Deň

Čas

Miesto

Utorok

18:00

N.Ružbachy + Mária Sčensná

17:00

Lacková

Streda

18:00

N.Ružbachy za farníkov

Štvrtok

17:00

Lacková

Piatok

18:00

N.Ružbachy ++ Ján , Mária a Ján Fiamčik

Sobota

7:30

N.Ružbachy ++ Jozefína a Ján Hajostek

Nedeľa

8:30

N.Ružbachy na úmysel kňaza

11:00
9:45

Úmysel

++ Jozef a Mária Krafčík

++ Ignác a Mária Osvald

++ z rod. Trembačovej a Pardusovej
Lacková

++ Katarína , Ondrej st .a Ondrej ml.

Oznamy
Upratovanie kostola : N.Ružbachy - č.d. 11 , 12 , 13 , 14
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,v nasledujucom rade , sa nesmie sedieť za ľuďmi pred nimi.Využiť sa môže iba polovica
kapacity kostola.Nemôžeme sa zhromažďovať vo väčšom počte pred kostolom.
Seniori , chronicky chorí , rizikové skupiny , nech zvážia návštevy sv.omší.
Na potreby farnosti - môže prispieť aj cez bankový účet farnosti č.ú. : SK30 0900 0000 0001
0386 3183 - Slovenská Sporiteľna, alebo osobne na farskom úrade.
Zbierka na charitu - bude na budúcu nedeľu - ďakujem , ktorí prispejú.
Odpustová slávnosť - v stredu je spomienka na sv. Katarínu Alexandrijskú , patrónku nášho
kostola. Slávnostné pripomenutie našej patrónky bude v nedeľu pri sv.omši o 11:00 hod.
Sv. zmierenia pred odpustom - v utorok pred sv.omšou , v stredu od 17:30 hod..
Bohu známy daroval na kostol 50 eur. - ďakujem.
V nedeľu bude požehnanie advetných vencov.

