RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ VÝCHODNÁ
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk
Tel.: +421 44/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY – 9. 3. 2020 – 15. 3. 2020
Pondelok:
9. 3.

Féria

Utorok:
10. 3.

Féria
17.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jána Koreňa

Streda:
11. 3.

Féria
17.00 + Zuzana, Ján, Martin Brezinoví

Štvrtok:
12. 3.

Féria, po sv. omši adorácia
17.00 + Martin Koreň

Piatok:
13. 3.

Féria, sv. omša za účastí detí
16.30 – Krížová cesta – modlí sa 2. sk. Ružencového bratstva
17.00 + Ján a Zuzana Bartkoví

Sobota:
14. 3.

Féria
8.00 + Tomáš

Nedeľa:
15. 3.

3. PÔSTNA NEDEĽA
9.30 – Krížová cesta – modlia sa muži
10.00 – za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Dnešná nedeľa je prvá po prvom piatku v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude
v kostole po nedeľnej sv. omši.
2. Bohu známa obetovala na kostol 50,- EUR, Bohu známa pre potreby farnosti 20,- EUR a Bohu
známa pre potreby farnosti 50,- Eur. Nech Vám Pán Boh štedro odmení a požehná.
3. O upratanie kostola prosíme sk.č.1.: Denisa Jacková, Anna Brezinová ml., Ľubka Halahijová,
Erika Halahijová.
4. Od 24.7. do 31.7. ponúkame možnosť Pútnického zájazdu do Medjugoria. Cena zájazdu je 200,Eur. V cene je cesta, ubytovanie a raňajky a obedy. Záujemcovia, prosím o prihlásenie do 22.3.
v sakristii.
5. V piatok 13.3. je výročie zvolenia Svätého Otca Františka (2013). Pamätajme v modlitbách.
6. V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča:
• Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani
do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.
• Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby
zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách:
naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.
• V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.
• Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto
podávania rúk.
• Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov.

