FARSKÉ OZNAMY a rozpis liturgických slávení
vo farnosti sv. Mikuláša v SKLABINEJ
tel. 047- 4886236, 0908 - 677368, sklabina@fara.sk

od 22. novembra 2020 do 29. novembra 2020
Deň
Ne

Liturgické slávenie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA,
SLÁVNOSŤ

Po
Ut
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Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny
a mučenice

Št
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So

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

Ne

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Miesto Hodina
Úmysel sv. omše
Obeckov 8.00 Na úmysel
Nová Ves 9.30 + Jozef Murinček
Sklabiná 11.00 Za farníkov
Obeckov 17.00

Na úmysel

Sklabiná 17.00 Poďakovanie za B. pomoc a prosba
o B. pomoc a zdravie do ďalších rokov
Nová Ves 17.00 Na úmysel
Sklabiná 17.00 + Jozef Lajko a rodičia
Sklabiná 17.00 Za B. pomoc pre rodinu
Obeckov 8.00 + Rozália a Jozef Toldyovci a rodičia
Nová Ves 9.30 + Štefan Veselka a rodina Hrozová
Sklabiná 11.00 Za farníkov

- Sv. omše sú od 16. novembra slúžené v polovičnej kapacite. Obsadená má byť každá
druhá lavica alebo si sadnite šachovnicovito. Využite aj večernú sv. omšu v sobotu, ktorá
je s nedeľnou platnosťou.
- Stále platí dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách a do 18. decembra počas
piatkov môžeme zachovať prísny pôst na odvrátenie pandémie. Máme sa zdržať mäsitých
pokrmov a najesť sa len raz dosýta - s tým, že môžeme ešte dvakrát požiť menší pokrm. Tento
pôst je dobrovoľný.
- Príležitosť ku sv. spovedi pred sv. omšami.
- V pondelok je vo farskom kostole modlitbové stretnutie matiek.
- V piatok bude sv. omša pre deti a po nej bude stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé
sv. prijímanie.
- Úplné odpustky - bežne platiace od 1. do 8. novembra - môžeme pre zomrelých získať až
do konca novembra. Tieto dni si môžeme vybrať a nemusia nasledovať za sebou. Treba splniť
tri zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).
- V piatok sa začína novéna k sv. Mikulášovi, patrónovi nášho kostola. Budeme sa ju modliť
po sv. omši.
- V sobotu večer a v nedeľu požehnám adventné vence.
- Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
- Ďakujem za upratovanie kostola spoločenstvu Janetty Hrubčovej a tento týždeň nám poslúži
spoločenstvo Marty Černákovej.
- Za upratovanie kostolov, výzdobu a všetky milodary úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.
Mgr. Jaroslav Kadlec
správca farnosti

