Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
22. 11. – 28. 11. 2021
34. nedeľa v Cezročnom období
Prehľad liturgických slávení:
Pondelok
Streda
Nedeľa

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
1. adventná nedeľa

Program sv. omší:

Pondelok

18:30

Kostol Všetkých svätých
OP + Anna a z rod. Martonovej
a Hurčalovej (174)

Utorok
Streda

7:00

18:30







8:00

OP + manžel, rodičia a st. rodičia
(341)

18:30

OP + rodičia a z rod. Omastovej
(440)

7:00

OP + Jozef (1. výročie) (363)

10:00

OP Za veriacich

OP + rodičia a st. rodičia (191)

Sobota
Nedeľa

18:30
OP + Michal, rodičia a svokrovci
(195)

Štvrtok
Piatok

Kostol svätého Mikuláša

OP + Ondrej a z rod. Mišianikovej a Šebestovej (131)

Detské sväté omše sa v aktuálnej situácii rušia.
Na budúci týždeň bude po sv. omšiach zbierka na charitu.
Na budúci týždeň požehnám adventné vence v úvode nedeľných svätých omší. Keďže v kostole
bude dostatok miesta, môžete priniesť adventné vence a rozložiť ich po predných lavičkách.
V prípade, že v kostole už nebude dostatok miesta alebo sa nemôžete zúčastniť bohoslužby
v interiéry kostola, prosím, aby ste následne vyšli von a po sv. omši si opäť veniec vyzdvihli.
Ďakujem za pochopenie.
Vzhľadom na kritickú situáciu v nemocniciach vláda pozmenila platný covid automat a vytvorila
nový režim OP – očkovaní-prekonaní. Do kostola teda budú mať od pondelka prístup nielen
očkovaní ale aj tí, ktorí sa preukážu platným dokladom o prekonaní ochorenia najviac pred 180
dňami. Zároveň sa pre čierny okres mení počet prítomných veriacich na bohoslužbe zo 100 na 50.
Od pondelka už nemajú do priestoru kostola prístup ani deti, ktoré nespadajú do režimu OP.

Z upratovania Farského kostola obetovali
Z upratovania Kostola sv. Mikuláša obetovali
Z jub. 70 r. Jána obetovali
Bohuznáma rodina obetovala

100,- €
70,- €
50,- € a na faru 50,- €
100,- €
Pán Boh zaplať všetkým darcom!

