Oznamy

v týždni od 23. 11. do 29. 11. 2020
Deň

P

Liturgická oslava

Pondelok

23.11.

sv. Ondrej Dung-Laka,
kňaz a spoločníci,
mučeníci
24.11.
(spomienka)
sv. Katarína
Alexandrijská, panna
a mučenica
25.11.
(ľubovoľná spomienka)

U
S
Š

Štvrtok

Piatok

Sobota

28.11.

N
29.11.

600 Prosba o dary D. Sv. pre kňazov
1800 † Anna, Peter, Jozef
900 † Valent, Anna, Viktor, Alžbeta
1800 † Irena K. (pohrebná)
600 † z rod. Ondrejková, Žabková
1800 † Emil, Marek, František, Dušan
900 Katarína, Barbora
1800 Za ZDR a BP – Katarína (60r)

† Cecília, Mikuláš, Mária, Štefan,

27.11.

S

Bohoslužba

Za BP a ochranu P.M. – Alžbeta,

26.11.

P

Hod.

1. ADVENTNÁ
NEDEĽA

600 Vladimír
1800 † Andrej, Anna, Jakub
700 † František
1800 † Anna, Václav, Mária, Alexander
600 † Juraj, Jozef, Mikuláš, Jozef
700 † Ján, Anna, Daniel, Irena
900 † Ondrej
1100 Za farnosť
1500
† Andrej, Vladimír, Miroslav,

1800 Agnesa

Viac informácií nájdete aj na našej farskej stránke kristuskral.sk

 Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie.
 Požehnanie adventných vencov bude v sobotu pri
večernej sv. omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť
ich tu vpredu pred oltár.
 V predaji si môžete zakúpiť pamätné medaily, ktoré vyšli pri
príležitosti 40. výročia Sekčova. Je na nich vyobrazený náš
kostol a je vyhotovená v rôznych druhoch kovu. Cena je 6€.
 V predaji si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena: 1 €.
 Členovia Spolku sv. Vojtecha si na budúcu nedeľu môžu
vyzdvihnúť po každej sv. omši kalendáre a podielovú knihu.
Cena 8€.
 Biblická katechéza bude dnes večer o 19.15 naživo cez
youtube kanál z nášho kostola na tému: Programová reč Ježiša
Mesiáša.
 Sv. omše cez internet: Streda 18.00(detská); Nedeľa 11.00
 Zažívame zvláštny čas odlúčenia, napätia a očakávania.
O týždeň sa ponoríme do obdobia očakávania príchodu
Božieho syna - adventu. Preto Vám ponúkame duchovné
cvičenia v každodennosti. Texty k meditácii na každý deň
adventného obdobia Vám budú prístupné v elektronickej
podobe na našej webovej stránke alebo v tlačenej podobe.
V prípade záujmu o tieto texty v tlačenej podobe (knižka
formátu A5) sa prihláste v sakristii, mailom, resp. na tel. čísle
051/ 770 18 22 v čase kancelárskych hodín do stredy, 25.11.
 Ponuka pre ženy - tím, ktorý pripravoval konferenciu
Ľúbezná ponúka ženám počas adventnu "Adventnú výzvu".
Každú adventnú nedeľu vám na email zašlú inšpiratívne videá,
s ktorými môžete aj čas adventu prežiť ináč, ako obvykle. Ak
máte
záujem
sa
zapojiť,
stačí
napísať
na
email: lubezna.fkk@gmail.com
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
Opal:
nedeľa: 11.45
Šalgovík: streda, piatok: 18.00
nedeľa: 7.30
9.00

