A

OZNAMY
34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
22.11. – 28.11. 2021
Úmysly sv. omší

Po
Ut

Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka

17:30
6:30

BP a ochranu PM pre dcérku s rodinou
+ rodičia Jozef a Irena a ich synovia Ján a Peter
+ rodičia František a Jolana Kovačovi, brat
František, a ostatní + z rodiny Kováčovej
a Sedlárovej

Str

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov,
mučeníkov - spomienka

17:30

Štv

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny
a mučenice – sviatok
(patrónka farnosti, farského kostola a mesta)

17:30

+ otec Ladislav Mucha

6:30
17:30
6:30
17:30
7:30
9:00
9:00

Za BP v manželstve - Michal, Miroslava
Za mesto Handlová
+ Eva, Ľudmila, Margita, Mária a Ľudovít
+ manžel Pavol, rodičia z oboch strán
+ Lýdia a Milan Zajacovi, + Anna a Ján Trangošovi
Farský kostol: Na úmysel ordinára
Horný koniec: Za farnosť
Poďakovanie za 50 rokov spoločného Pavla a
Gabriely s prosbou o BP do ďalších rokov

Pia
So

Ne

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

10:30

Príležitostné oznamy
1. Covid 19 AUTOMAT. Od pondelka 22. novembra 2021, okres Prievidza je zaradený v rámci
tzv. COVID AUTOMATU do 3. STUPŇA OHROZENIA, ktorý je znázornený ČIERNOU FARBOU
a vo štvrtok bol schválený prísnejší režim vládou SR, platný na najbližšie TRI TÝŽDNE. Prakticky
to znamená, že počas tohto obdobia sa na HROMADNÝCH PODUJATIACH môžu zúčastniť iba tí,
ktorí sú ZAOČKOVANÍ alebo CHOROBU PREKONALI posledných 180 dní – tzv. režim OP.
Nakoľko sme tzv. „čierny okres“, máme dve možnosti fungovania: režim OP, ktorý umožňuje 50
osobám účasť na bohoslužbách alebo režim OTP, ktorý znižuje počet osôb na 6. Stále je povinný
zoznam účastníkov. Súčasne platí, že od momentu, kedy miesto prejde do „čiernej farby“, platí tzv.
„DIŠPENZ“ od účasti na bohoslužbách daný našim diecéznym biskupom pre tých, ktorí sa nemôžu
zúčastniť bohoslužieb. S ľútosťou musíme teda pristúpiť k opatreniam, ktoré obmedzia niektorých
z vás. Od zajtra, pondelka 22.11.2021, budú môcť na sv. omši byť účastní iba tí, ktorí boli
zaočkovaní alebo prekonali chorobu. Naďalej sme vám k dispozícií na vysluhovanie sv. spovede
na fare. Ďakujem vám za porozumie a vzájomnú úctu!
2. Zbierka na seminár. Minulú nedeľu bola zbierka na seminár a podporu štúdia budúcich kňazov
našej diecézy. V našej farnosti sme vyzbierali 603,- EUR (farský kostol 493,- EUR, horný koniec
91,- EUR, Nová Lehota 19,- EUR). Ďakujem za vaše dary a príspevky!
3. Príprava birmovku teens. V piatok, 26.11.2021, bude pokračovať príprava na birmovanie pre
dospievajúcich, zo začiatok o 18.30 hod. na fare.
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4. Farská ofera. Dnes, na záver sv. omší bude farská ofera na potreby farnosti. Ďakujem za vaše
dary a príspevky!
5. Požehnanie adventných vencov. Budúcu nedeľu je Prvá adventná nedeľa, počas sv. omší
budeme požehnávať adventné vence.
6. Taška sv. Vincenta. Tak ako aj pominulé roky, chceme vás pozvať do predvianočnej potravinovej
zbierky TAŠKA SV. VINCENTA. Ak by ste mali záujem sa zapojiť, za lavicami (vo farskom kostole)
sa nachádzajú tašky s logom, do ktorých môžete vložiť trvanlivé potraviny a priniesť naspäť, či už
na faru alebo vložiť do truhlice, nachádzajúca sa pri kaplánskej spovednici vo farskom kostole (po
vašej ľavici z vašej strany). Uvedomujem si, že situácia je náročná pre každého z nás, ale medzi
nami sú ľudia, ktorí žijú v núdzi. Ako jednotlivcom nám je ťažké pomáhať týmto núdznym, ale ak sa
dokážeme spojiť viacerí, máme oveľa viac možnosti pomôcť. Každý môžeme prispieť podľa svojich
možností a podeliť sa s tými, ktorí potrebujú. Pre nás veriacich je to zároveň príležitosť prejaviť
kresťanskú lásku. Ďakujem vám za vašu štedrosť!
7. Zbierka na charitu. Na budúcu nedeľu, prvú adventnú bude tradičná zbierka na charitu vyhlásená
Biskupskou konferenciou. Ak chcete, môžete prispieť na tento úmysel! Ďakujem!
8. Katarínska omša. Tento týždeň máme v našej sviatok našej patrónky sv. Kataríny Alexandrijskej.
V piatok večer bude „Katarínska omša“, naše handlovské hody, na ktorú vás srdečne pozývam.
Táto omša bude obetovaná za Mesto Handlová.
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