RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ KRÍŽ
Svätý Kríž 38, 032 11 Svätý Kríž;

tel.: 044 - 559 25 37

FARSKÉ OZNAMY
8. 11. 2021 – 14. 11. 2021

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

– všedný deň
– Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
– sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
– SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA, sviatok patróna Spišskej diecézy
– sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
– sv. Anežky Českej

Nedeľa

– 33. nedeľa v období cez rok

PROGRAM A ÚMYSLY SV. OMŠÍ:
08. 11. Pondelok
09. 11. Utorok
10. 11. Streda
11. 11. Štvrtok
12. 11. Piatok
13. 11. Sobota

– 08:00 + Peter Glova
– 18:00 Za jubilujúcich manželov Mišudíkových
– 08:00
– 17:00 + Antónia, Jozef a Martin
– 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre brata Jozefa
– 18:00 + Želmíra a Michal

14. 11. Nedeľa

– 10:30 Za farníkov

Synoda o synodalite:
- Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa do diecéznej fázy synody
o synodalite a to cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke
diecézy www.kapitula.sk. Tam budú postupne zverejňované všetky potrebné
materiály a inštrukcie
- prvá fáza synody o synodalite na diecéznej úrovni bola predĺžená do augusta
2022 s tým, že do 15. júna 2022 bude potrebné zaslať svoje postrehy
a pripomienky k postupne preberaným témam a to na adresu: spis@synoda.sk
Odpustky pre zosnulých:
- od 1. do 8. novembra:
návšteva cintorína + modlitba za zosnulých
Oslobodenie od účasti na sv. omši
- ak niekomu, vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, okolnosti
značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu
alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.
Bezpečnostné opatrenia:
zoznam osôb + respirátor + 1 osoba na 25 m2
Upratovanie:
rod. Chmúrová
Vo Svätom Kríži, dňa: 6. 11. 2021

..........................................................
zimmermann.pz.peter@gmail.com
správca farnosti

