Farské oznamy

28. nedeľa “cez rok”

11. októbra 2020

www.lednickerovne.fara.sk

Číslo účtu farnosti VÚB:
IBAN: SK36 0200 0000 0031 3152 6153

po

LR
18.00

+ Mária a Jozef Remšík, Karolína, Karol a Alžbeta Rebrová a za zdravie a
Božie požehnanie rodiny

ut

LR
18.00

+Dagmar Chreňová a za zdravie pre manželov a syna Lukáša a ostatných
členov rodiny

st

DB
18.00

+Bohumil a Alžbeta Villínová

št

LR
18.00

+ Karla Bláhová a rodičia Libor a Mária

pi

LR
18.00

+ Rudolf Ježo, rodičia, súrodenci a švagor

so

LR
18.00

na úmysel

LR
8.00

+ Jozef Tomana a za zdravie a Božie požehnanie pre deti

DB
9.15

+ Peter Ivaniš, za rodičov Ivanišových a Geregových

LR
10.30

Za farnosť a za farníkov, prosba o ochranu naších rodín

ne

Konferencia biskupov Slovenska oznamuje, že slovenskí biskupi udeľujú všeobecný dišpenz od
povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi prosia o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a
obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet. Veriaci, ktorí prídu do
chrámu, budú musieť dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Je prejavom spolupatričnosti, keď
Tí, ktorí sa zúčastnia na sv. omši v sobotu večer s platnosťou na nedeľú nechajú v nedeľu miesto
pre dalších veriacich.Vo farskom kostole je vyznačených 50 miest na sedenie v hlavných laviciach.
Prosíme všetkých veriacich o zodpovednosť a v prípade, že stoja vzadu v kostole, alebo pred
kostolom, aby opustili zhromaždenie. Zároveň ponúkam možnosť prijať sv. prijímanie ešte pred
začatím sv. omše pre tých, ktorí sa nevojdu do kostola.
Zbierka na misie bude na budúcu nedeľu. Pán Boh odmeň vašu ochotu podporovať misijné diela.
Info o príprave stavby novej fary V piatok sme rozhodli na zasadaní Farskej ekonomickej rady
po dosiahnutí magickej hranice stavu nášho farského účtu, ktorý tesne presiahol 100 000€,
o začatí realizácie stavebného konania a potrebných projekčných krokov smerujúcich k realizácii
samotnej výstavby novej fary. Členovia rady ochotne zobrali na svoje plecia časť zodpovednosti a
aktívnej účasti pri procesoch, ktoré sme zahájili. Vizualizácia projektu budovy novej fary je k
nahliadnutiu na nástenke v predsieni kostola.
Zbierka na stavbu novej fary bude dnes po sv. omši. Tento týždeň pribudlo na stavbu fary
individuálni darcovia prispeli 1500€. Pán Boh zaplať za každé obetované euro na tento cieľ!
Nakoľko je účasť na bohoslužbách obmedzená, chcem poprosiť tých, ktorí nemôžu byť prítomní
na sv. omši a chcú prispieť na ohlásenú zbierku, môžu tak urobiť prevodom na farský účet, ktorý je
uvedený v hlavičke oznamov, alebo umiestnením milodaru do pokladničky v predsieni kostola.
Krsty v sobotu bude náuka o 9.00 asi 40 minút, potom budeme krstiť o 10.00 vo farskom kostole.
Upratovanie budúci týždeň zabezpečujú LR 15 a DB 14, Pán Boh odmeň vaše obety a pomoc.

