FARSKÉ

OZNAMY

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 2.5.2021
Liturgický kalendár
3. 5. Pondelok Sv.Filipa a Jakuba, apoštolov – slávnosť

Sväté omše majú súkromný charakter – len pozvaní alebo prihlásení.
(Lovča: kňaz+1rezervácia+14osôb; Dolná Trnávka: kňaz+7osôb)
Lovča
3. 5. Pondelok
4. 5. Utorok
5. 5. Streda
6. 5. Štvrtok
7. 5. Piatok
8. 5. Sobota
9. 5. Nedeľa

- 18.00 + Imrich Švehlík – mesačná
- 18.00 + Ľudovít a Anna Pilnikoví – mesačná
- 7.30 na úmysel ordinára
- 18.00 Za Božiu pomoc rodine Koštovej
- 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Bistovú
- 7.30 na úmysel ordinára
- 11.00 Za Božiu pomoc pri skúške

Dolná Trnávka
4. 5. Utorok
- 17.00 + Anton Kúšik – mesačná
7. 5. Piatok
- 17.00 + Mária Kúšiková – mesačná
9. 5. Nedeľa
- 9.30 Za farníkov
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Usmernenia pre sv.omše a prijatie sviatostí
Keďže v kostole môže byť len malo ľudí, rodina ktorej slúžim sv.omšu sama si
na ňu pozýva koho chce (Pozýva: Lo – 14osôb; DT – 7osôb; do počtu sa nerátajú
deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Ostatní sa môžu opýtať príslušnej
rodiny, či ešte náhodou nemajú voľné miesto.
Ak je sv.omša: Na úmysel ordinára alebo Za farníkov, vtedy sa môže ktorýkoľvek
farník telefonicky nahlásiť na sv.omšu. Avšak pri sv.omši Za farníkov bude
rezervované miesto pre deti, ktoré sa pripravujú na 1sv.prijímanie a sprevádzajúcu
osobu (Lo – 3osoby, Dt – 4 osoby; deti sa nepočítajú, keďže nemajú 10 rokov).
Pri vstupe do kostola sa netreba preukazovať negatívnym testom. Ak sa však
niekto cíti akokoľvek chorí, nech z lásky k ostatných zostane doma.
Respirátor (okrem výnimiek podľa vyhlášky 175 zverejnenej vo Vestníku vlády SR)
Dezinfekcia rúk, sedenie s odstupom 2m (ak nežijete v jednej domácnosti). Odstup
2m treba dodržiavať aj pri príchode a odchode z kostola.
Prichádza sa 15 minút pred sv.omšou – nie skôr. V kostole môžu byť iní ľudia,
ktorí ma požiadali o sv.spoveď či sv.prijímanie mimo sv.omše. Toto neplatí
v Lovči pred sv.omšami ráno a pred večernou, keď predtým slúžim sv.omšu v Dolnej
Trnávke. Vtedy bude priestor na sv.spoveď pre účastníkov sv.omše.
Pred sv.omšami sa spoločne nemodlíme.
Úmysly na sv.omše môžete nahlasovať telefonicky.
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Kto sa chce vyspovedať alebo prijať eucharistiu mimo sv.omše musí sa telefonicky
dohodnúť. Je veľmi dôležité prichádzať na dohodnutý čas, lebo aj iní ľudia majú
určený a vymedzený čas. Ak bude kostol zavretý, tak počkajte.
Pohreb, choroba či nové nariadenia môžu všetko zmeniť.
Ak niektorému usmerneniu nerozumiete, zavolajte.

Ostatné oznamy
V pondelok máme slávnosť patrónov našej farnosti a patrocínia chrámu v Lovči.
Ak potrebujete niečo vybaviť, najskôr prosím zavolajte.
Modlitba za misie vo farnosti (6.-13.júna – ak dovolia okolnosti)
Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich detí. Prosíme ťa,
aby nad touto farnosťou zažiarilo tvoje svetlo. Mnohí túžia vyjsť z temnoty,
preto otváraj dvere a srdcia, aby sa stali príbytkom tvojho Syna.
Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš radosti, strach a trápenie dnešných ľudí. Pomôž nám
spoznať teba, Pána a Vykupiteľa. Obdaruj silou a odvahou všetkých, ktorí sa snažia
urýchliť príchod tvojho kráľovstva.
Duch Svätý, Duch lásky, obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc tu,
v našej farnosti, najmä počas misijných dní. Mocne účinkuj v srdciach tých,
ktorí hlásajú evanjelium, ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú.
Sedembolestná Matka Vykupiteľa, Hviezda novej evanjelizácie, veď k svojmu Synovi
mužov, ženy, mladých a deti tejto farnosti. Sv.František, sv.Filip a Jakub, orodujte za
nás! Sláva Otcu...

Cirkev potrebuje svätých kresťanských laikov. Áno, viac než reformátorov
potrebuje svätcov. Pretože práve svätci sú najautentickejší
a najplodnejší reformátori.
Sv.Ján Pavol II

045/6735383

0907 345 098

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,
je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
a opustiť miesto hromadného podujatia.
Zákaz podávania rúk.

