P R E D A J N Á

18.10.2020

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok
Misijná nedeľa
ŠTVRTOK

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Spomienka

18.10.
21.10.
23.10.
24.10.
25.10.

945
1700
1700
1700
945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Jána Pavla II., pápeža
ÚMYSLY

Za † Máriu Hladekovú a Máriu Ďuriančikovú
Za † Jána Paulika ml.
Za † Dominika a Annu Demeterových
Za † Petra Luptovčiaka a rodičov
Za † rodičov Jána a Margitu
OZNAMY

➢ Oznam ohľadom slávenia svätých omší

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14.10. večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka
15.10.2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich
konať so zásadným obmedzením, teda max. do 6 osôb. Po konzultácii s ÚVZ hovorca KBS potvrdil informáciu,
že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva
možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza. "Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby
na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená." "Situácia, do ktorej
vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by
spôsobilo iba väčšie škody. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť
tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie." Zároveň až do odvolania platí dišpenz od
účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Zároveň povzbudzuje sa veriacich, aby sa duchovne spojili so
slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia Lumen a televízie Lux.
Pohreby, sobáše a krsty sa môžu konať, ale s obmedzením 1 osoba na 15 m2 vo vnútri, vonku bude treba
dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.
Naďalej pokračujme (individuálne) v intenzívnej modlitbe posvätného ruženca s úmyslom: za zastavenie
koronavírusu a iných vírusov, ktoré zabíjajú dušu; za ochranu pred nákazou, za chorých; za lekárov
a zdravotníkov i všetkých, ktorí sú zapojení do tohto zápasu.
➢ Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás
preto 2.11. zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom
a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virtuálne – na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť
a projekty Fóra života. Cena sviečky je 1,-€. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke
www.sviecka.forumzivota.sk Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať.
➢ Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte záujem o tieto sv.
omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do sakristie alebo na farský úrad do
31.10.
➢ Katolícke noviny v čísle 42 s Misijnou prílohou vysvetľujú, že každý z nás má individuálne misijné pozvanie;
upozorňujú, že kresťanstvo je nezlučiteľné s rasizmom; pozývajú do farnosti Dolný Kubín.
➢ V noci z 24. na 25.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu.
➢ Na kostol v Predajnej z krstu rodičia obetovali 50,-€. Pán Boh zaplať za milodar.
➢ Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a
za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je
možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej
stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
➢ O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili
kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú misijnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

18.10.2020

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok
Misijná nedeľa
ŠTVRTOK

Spomienka

18.10. Nedeľa
20.10. Utorok
22.10. Štvrtok
25.10. Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Jána Pavla II., pápeža
ÚMYSLY

8:30 Za  Máriu Pauliakovú a manžela
11:00 Za  Vierku, Jána a nevestu Janku
17:00 Za  starých rodičov Jozefa a Annu Husenicových, Jaroslava a Matildu
Gotthardových a syna Karola
17:00 Za  Emila Šuhajdu a jeho rodičov
8:30 Za  Máriu a Mareka Sanitrových a ich rodičov
11:00 Za  Rudolfa Kvačkaja, manželku Júliu, ich deti a zaťov
OZNAMY

➢ Oznam ohľadom slávenia svätých omší

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14.10. večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka
15.10.2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich
konať so zásadným obmedzením, teda max. do 6 osôb. Po konzultácii s ÚVZ hovorca KBS potvrdil informáciu,
že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva
možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza. "Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby
na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená." "Situácia, do ktorej
vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by
spôsobilo iba väčšie škody. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť
tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie." Zároveň až do odvolania platí dišpenz od
účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Zároveň povzbudzuje sa veriacich, aby sa duchovne spojili so
slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia Lumen a televízie Lux.
Pohreby, sobáše a krsty sa môžu konať, ale s obmedzením 1 osoba na 15 m2 vo vnútri, vonku bude treba
dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.
Naďalej pokračujme (individuálne) v intenzívnej modlitbe posvätného ruženca s úmyslom: za zastavenie
koronavírusu a iných vírusov, ktoré zabíjajú dušu; za ochranu pred nákazou, za chorých; za lekárov
a zdravotníkov i všetkých, ktorí sú zapojení do tohto zápasu.
➢ Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás preto
2.11. zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom
a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virtuálne – na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť
a projekty Fóra života. Cena plastovej sviečky je 1,-€. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke
www.sviecka.forumzivota.sk Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať.
➢ Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte záujem o tieto omše,
stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do sakristie alebo na farský úrad do 31.10.
➢ Katolícke noviny v čísle 42 s Misijnou prílohou vysvetľujú, že každý z nás má individuálne misijné pozvanie;
upozorňujú, že kresťanstvo je nezlučiteľné s rasizmom; pozývajú do farnosti Dolný Kubín.
➢ V noci z 24. na 25.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu.
➢ Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a
za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je
možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej
stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali
a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú misijnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

