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OZNAMY
3.NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA –
KRST PÁNA
10.1. 2022 – 16.1. 2022
Úmysly sv. omší
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2. Nedeľa v cezročnom období
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+ súrodencov Hornických a Lačných
+ Mária Šuriová, Betka Kružliková a Magda
Fábiková
+ rodičia Anton a Anna, manžel Tibor, brat Stanislav
+ Jozef a + z rodiny Pastorkovej
BP a ochrana dcéru a rodinu
BP pre synov Mareka a Petra
Za farnosť
Horný koniec: BP pre syna
Farský kostol: Zdravie a B. pomoc pre Gizelu a celú
jej rodinu
Poďakovanie za šťastnú operáciu, + brat Milan

Príležitostné oznamy
1. Covid 19 AUTOMAT. Pre bohoslužby stále platí režim OP pri zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2
(vo farskom kostole môže byť prítomných 70 osôb). Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid
pass. Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí
po osobnom dohovore s kňazom. Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb, sme vám
k dispozícií na záver sv. omší podanie sv. prijímania (v týždni sv. omša trvá cca 30. minút., v nedeľu
cca 45. minút). Ďakujem vám za vašu trpezlivosť a vzájomnú úctu.
2. Príspevok na farnosť. Farnosť môže existovať len vďaka príspevkom svojich veriacich. Pre tých,
ktorí chcete môžete prispieť priamo na bankový účet farnosti v SlSp, a.s.: BIC: GIBASKBX, IBAN:
SK40 0900 0000 0003 7179 3978. Ďakujem za vaše dary a príspevky!
3. Nové úmysly sv. omší na JANUÁR až MAREC 2022. Zapisujeme úmysly sv. omší na január až
marec 2022.
4. Koniec vianočného obdobia. Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie a vstupujeme do
liturgického obdobia !v cezročnom období“. Po dnešnom sviatku sa odloží betlehem, prestanú sa
spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do sviatku Obetovania Pána,
2. februára.
5. Birmovanci dospelí. Tento týždeň by malo byť stretnutie dospelých pripravujúcich sa na krst
a birmovku. Vzhľadom na situáciu a rôzne obmedzenia, stretnutie nebude, ale bude vám zaslaný
email s informáciami.
6. Farská ofera. Budúcu nedeľu na záver sv. omší bude farská ofera na potreby farnosti. Ďakujem za
vaše dary a príspevky.
RKC, Farnosť Handlová, Nám. baníkov 23/21, 972 51 Handlová tel: 046/5475047 e-mail: kancelaria@farnosthandlova.sk
web: www.farnosthandlova.sk facebook: Farnosť Handlová

