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FARSKÉ OZNAMY – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – 31.05. 2020 
 Informácie o opatreniach pri slávení sv. omše počas doby pandémie si môžete prečítať na 

nástenkách.  
 Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie a pokračuje 9. týždeň 

obdobia cez rok. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu Anjel Pána namiesto Raduj sa nebies... 
 Počas mesiaca jún sa modlievame Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu pred sv. omšou po 

ruženci. 
 V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred večernou sv. 

omšou od pondelka do štvrtka od 15,00 hod., a v piatok od 14,00 hod. 
 Vo štvrtok a piatok bude sv. omša aj ráno o 6,00 hod.  
 Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia. 
 Vo štvrtok od 15,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou. V piatok začína adorácia 

od 14,00 hod.  
 Budúcu nedeľu o 14,30 hod bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských 

predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. 
 V nedeľu 7. júna sa vo farskom kostole v Chrenovci uskutoční modlitbové stretnutie pre 

rozvedených v kratšej forme. Viac informácií na plagáte. 
 19.-21. júna sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova rozVEDENÍ 

k BOHU pre rozvedených, ktorí žijú v nových vzťahoch. Viac informácií na plagáte. 
 Od dnešnej nedele sa budú opäť prinášať obetné dary, tak ako sme boli zvyknutí pred pandémiou. 
 Prvé sv. prijímanie v našej farnosti plánujeme 27.septembra 2020 o 9,00 hod. a o 11,00 hod. 

Krst detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a neboli ešte pokrstené,  
bude 5. septembra 2020 pri sv. omši o 16,30 hod. 

 Termín birmovky nám bol určený na 22. novembra 2020 o 10,30 hod.  
vo farskom kostole v PD – meste.  

 Opätovne Vás prosíme, aby ste žobrajúcim v priestoroch kostolov nedávali žiadne peniaze. 
Nedávajte sa zneužívať ich citovým vydieraním a nepodporujte ich pri nákupe alkoholu 
a cigariet. Takisto im v priestoroch kostolov nedávajte jedlo, pretože tieto Vaše dary častokrát 
zostávajú v kostole a kostolníci ich musia následne upratovať. Finančne môžete prispieť na 
chod farskej charity, ktorá zabezpečuje pomoc týmto ľuďom. Takisto im môžete dať žetón, 
ktorý zakúpite v sakristii, za ktorý vo farskej charite títo ľudia dostanú jedlo a hmotnú pomoc. 
Ďakujeme, že rešpektujete túto prosbu. 
 

 Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 284,97,- €; Mariánsky kostol: 200,- €. Z úmyslov sv. omší: 100,-  €.  
Zbierka na katolícke masmédia: 588,59,-€. 
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
 
          Marek Sabol, farár 
 
 
 


