Liturgický program na 33. týždeň v období cez rok
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 16.11.
Féria

Utorok: 17.11.
Alžbeta Uhorská, reh., spom.

Streda:

17.00
+ Anton Sepeši
17.00
+ Milan, Ľudmila
Amrichoví

18.11.
Féria
17.00
+ Ján Papež

Štvrtok: 19.11.
Féria

Piatok:

17.00
+ Jozef Svat

20.11

Bl. Anna Kolesárová, muč. sp.

Sobota:

17.00 seniori
Za farnosť

21.11.

Obetovanie Panny Márie, sp.

Nedeľa

22.11.

Nedeľa
Krista Kráľa

10.00
+ Jozef Hudák

8.00
+ z rod. Fockovej,
Vaškovej

9.00
ZBP Anna Lešková

Milodary: na farský kostol obetoval Bohuznámy 500 eur, na kostol v Bzenove obetovali z krstu Olivera 50eur. Pán
Boh zaplať za tento milodar. Na budúcu nedeľu budú v našich kostoloch zbierky na naše kostoly (opravy striech
či fasád.)
Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Vo farskom kostole pri sv. omši bude modlitba zasvätenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri modlitbe Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia je možnosť získať úplné
odpustky.
Na sv. omšiach môže byť 50 % kapacity sedenia (farský kostol 100, Meretice 100, Bzenov 160 – tieto počty
zahŕňajú aj miesta v sakristii a v sankturáriu kostola, Je potrebné zachovať šachovnicové sedenie. V kostoloch
nesmieme byť na miestach, ktoré sú určené na státie.
Kostoly sa budú otvárať 10 min pred sv. omšami. Pri vstupe do kostolov je potrebné mať rúško a vydezinfikovať
si ruky. Prísny zákaz do kostolov platí pre tých, ktorí majú nariadenú karanténu, alebo majú teplotu a respiračné
ochorenie.
Modlitby: pre súkromné modlitby naďalej platí max. počet 6 osôb. Pred sv. omšami a taktiež po sv. omši zatiaľ
nie sú žiadne spoločné modlitby.
Kalendáre 2021:záujemcovia o farské nástenné kalendáre 2021 nech sa čím skôr zapíšu v sakristii kostolov. Kto
tak urobil cez like na fb už nemusí.
Týždeň Cirkvi pre mladých: všetky aktivity pre mladých môžete sledovať online cez web: premladez.sk
Biskupi Slovenska: vyhlásili na Slovensku dôrazný pôst za odvrátenie pandémie (každý piatok od 30.10. až
do 18.12). Úmyslom pôstu je odvrátenie pandémie a je potrebné postiť sa tak ako na Veľký piatok. (max. 3 krát do
dňa sa najesť z toho len raz dosýta.). Taktiež o. biskupi nám prosia, aby sme sa modlili modlitbu za Slovensko. Túto
modlitbu nájdete na internete.

