Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
21. 11. – 27. 11. 2022
34. nedeľa v Cezročnom období
Prehľad liturgických slávení:
Pondelok
Utorok
Štvrtok
Nedeľa

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

Program bohoslužieb :
Farský kostol

Pondelok

18:30

Za B. p. pre rodiny (539)

Utorok
Streda

7:00

18:30








8:00

+ z rod. Dzurovej a Omastovej
(441)

18:30

Za B. p. pre rodinu (413)

7:00

Za zdrv. a B. p. detí a vnúčat (384)

10:00

Za veriacich

+ z rodiny (631)

Sobota
Nedeľa

18:30
Za B. p. pre Pavla (593)

Štvrtok
Piatok

Kostol sv. Mikuláša

Poď. za 50 r. živ. Petra a Jarmily
(118)

Kto sa dnes zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. My sa spoločne túto modlitbu pomodlíme
pri záverečnej adorácii Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
Dnes budú pri sv. omši o 10:00 hod. uvedení do služby vysluhovateľov svätého prijímania: Michal
Marton, Marek Fridman a Richard Marton. Už vopred týmto mladým mužom ďakujem za ochotu
prijať moje pozvanie do tejto služby.
V piatok bude detská svätá omša.
Odpustovú slávnosť ku cti sv. Mikuláša budeme v tento rok sláviť 3. decembra. Pozvanie sláviť
svätú omšu prijal vdp. Peter Randják, farár v Hozelci.
Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach jesenná zbierka na Charitu.
Budúcou nedeľou začína adventné obdobie. Adventné vence, ktoré budete používať pri spoločnej
modlitbe a budú zdobiť vaše domovy si môžete dať požehnať: v sobotu vo Farskom kostole o 18:00
hod. a v Kostole sv. Mikuláša o 18:30 hod.

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
21. 11. – 27. 11. 2022
34. nedeľa v Cezročnom období
Pokračovanie:


Akiste ste si všimli a uvedomili, že zámer prestavby farskej budovy sa vzhľadom na okolnosti posúva
do nie najbližšej budúcnosti. Začaté zbierky prerušila na dva roky pandémia a následne prišla vojna
na Ukrajine a s ňou spojená kríza, ktorá žiaľ núti každého bežného človeka siahať do kapsy oveľa
hlbšie než predtým. Taktiež finančná náročnosť takého diela sa posunula úplne niekde inde ako
bola v začiatkoch tohto zámeru. Faktom je, že budovu prestavať treba ale ďalším faktom je, že za
tri ani päť rokov to nebude. Preto sme sa s Hospodárskou radou farnosti rozhodli odstrániť
havarijný stav niektorých miestností (do Vianoc kúpeľne a izby vedľa nej a po Vianociach kuchyne).
Do izby vedľa kúpeľne mám v úmysle sa nasťahovať a uvoľniť tak veľkú izbu a obývačku, ktoré
nebudem musieť vykurovať, ale bude ich stačiť temperovať, čo by malo ušetriť nie malú časť
nákladov na teplo. Verím, že po Novom roku budeme môcť pokračovať aj v postupnom zbieraní
finančných prostriedkov na prestavbu budovy. O forme zbierok sme diskutovali aj na zasadnutí
HRF. Formu chceme zmeniť tak, aby sme zvýšili slobodu a anonymitu darcov (aby nik nemal pocit,
že je nútený dať nejaký obnos peňazí, hoci si to dovoliť nemôže).
Z upratovania Farského kostola obetovali
Z upratovania Kostola sv. Mikuláša obetovali
Z jub. 40 r. živ. Pavla obetovali
Z jub. 70 r. živ. Františka obetovali
Z jub. 40 r. živ. Štefana obetovali
Z jub. 30 r. manželstva obetovali
Z jub. 75 r. živ. Viery obetovali
Z jub. 75 r. živ. Michala obetovali
Bohuznáma obetovala

100,- €
60,- €
50,- €
50,- €
100,- €
50,- €
50,- €
50,- €
50,- €

Pri minulotýždňovom predaji srdiečok sa vyzbieralo

872,- €
Pán Boh zaplať všetkým darcom!

