Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
13. 9. – 19. 9. 2021
24. nedeľa v Cezročnom období
Prehľad liturgických slávení:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Nedeľa

Sv. Jána Zltoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Povýšenie Svätého kríža, sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
25. nedeľa v Cezročnom období

Program sv. omší:

Pondelok

18:30

Kostol Všetkých svätých
OTP + rodičia, svokrovci a Ján
(45)

Utorok
Streda

8:00

OTP Poď. za 80 r. živ. Alžbety
(356)

Štvrtok
Piatok

18:30









18:30

OTP Poď. za 70 r. živ. Zuzany
(416)

10:00

OTP Na úmysel biskupa

18:30

OTP + Ján a z rod. (357)

7:00

OTP + rodičia, st. rodičia, Jozef
a Mária (464)

OTP Za zdrv. a B. p. rodiny (512)

Sobota
Nedeľa

Kostol svätého Mikuláša

7:00

OTP + Ladislav a st. rodičia (591) 9:00

11:00

OČK Za veriacich

OTP Na úmysel biskupa

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v utorok a piatok po sv. omši v klubovni.
Detská svätá omša bude vo Farskom kostole v piatok.
Nácvik spevokolu pred detskou svätou omšou začne priamo v kostole o 17:30 a bude trvať do
18:15. Modlitby pred svätou omšou v ten deň nebudú.
Keďže od pondelka náš okres prechádza do červenej fázy na kovidom semafore a čísla nakazených
stúpajú, musíme rešpektovať a podriadiť sa pravidlám nastaveným odborníkmi. Pre bohoslužby si
môžeme vybrať z troch režimov, tak ako všetci, avšak posledný režim „Základ“ je tak obmedzujúci,
že sa mu vyhneme. Preto bude pre všetky bohoslužby cez týždeň platiť režim OTP. V tomto režime
môže byť kapacita kostola naplnená na 25 %, teda každá druhá lavica každé druhé miesto. Do
priestoru kostola môžete vojsť po skontrolovaní dokladu o očkovaní, prekonaní ochorenia za
posledných 180 dní alebo dokladu o testovaní.
Nedeľná svätá omša o 11:00 hod. bude čisto pre očkovaných a vtedy nie je kapacita kostola nijako
obmedzená. Prosím teda tých, ktorí ste očkovaní, ak môžete, príďte na túto svätú omšu, aby sa na
predchádzajúcich dvoch vytvorilo čo najviac priestoru pre tých, ktorí do tejto skupiny nespadajú.
Každý, kto chce, môže sa zúčastniť bohoslužby v priestore pred kostolom. Sväté prijímanie
prídeme rozdať aj tam a vzhľadom k situácii je samozrejme platná aj pred kostolom. Svätá omša
nie je platná pri sledovaní televízie, internetu alebo rádia.

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
13. 9. – 19. 9. 2021
24. nedeľa v Cezročnom období
Pokračovanie:







Keďže očkovanie školopovinných detí ešte nie je bežné a v škole sa tieto náležitosti nevyžadujú,
deti nebudeme pri vstupe do kostola obmedzovať.
Podľa toho, ako sa tento systém osvedčí, budeme v ňom pokračovať alebo ho pozmením. Úctivo
a zároveň dôrazne prosím, aby ste rešpektovali usmernenia pánov kostolníkov pri vstupe do
kostola počas nasledujúcich dní.
Stretnutie 4. ročníka Diecéznej školy viery sa uskutoční 16. septembra v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.
Pobočka Katolíckej jednoty oznamuje tým, ktorí sa chystajú na stretnutie so Svätým Otcom
v utorok do Košíc, že odchod autobusu bude o 7:00 hod. z autobusových zastávok. Cena za
dopravu je 20,- €.
Dnes sa na Slovensku 15:30 hod. rozoznejú zvony katolíckych kostolov pri príležitosti príchodu
Svätého Otca Františka.

Z upratovania Farského kostola obetovali
Z upratovania Kostola sv. Mikuláša obetovali
Z jub. 50 r. živ. Ivety obetovali
Z jub. 50 r. živ. Pavla obetovali

50,- €
100,- €
50,- €
50,- €
Pán Boh zaplať všetkým darcom!

