Kostol KRISTA KRÁĽA, Prešov - Sekčov

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
v týždni od 30. 11. do 06. 12. 2020
Deň

P
30.11.

U

Liturgická oslava

sv. Ondrej, apoštol
sviatok

Utorok

Streda

02.12.

sv. František Xaverský,
kňaz
03.12.
spomienka

Š

P

Piatok

04.12.

S

Sobota

05.12.

N
06.12.

Bohoslužba

600 † Jozef, Alžbeta, Ján, Mária
1800 Za ZDR a BP – rod. Fogašová
900 † Filoména

01.12.

S

Hod.

2. ADVENTNÁ
NEDEĽA

Za ZDR a BP – Magdaléna, Jozef,

1800 Mária
600 † Mária

† Júlia, Helena, Juliana, Valéria,

1800 Lívia
900 † Ján, Žofia, Milan
(pohrebná)
1800 †
00 Za ZDR, BP a dary D. Sv. - Marek
6
1800 † Irena
700 † Božena, Jozef
1800 † Jozef
600 Za farnosť
700 Za ružencové bratstvo
† Vladimír, Johana, Ján,

900 František
110 † Dominik
1800 † Jozef

Viac informácií nájdete aj na našej farskej stránke sekcov.fara.sk

Oznamy
 V predaji si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena: 1 €.
 Rorátne sv. omše budú v adventnom období v pondelok, stredu
a piatok. Prosíme vás, aby ste do lavíc nebrali so sebou horiace sviece
bez lampášika, resp. také, kde je oheň nekrytý. Je to z dôvodu
bezpečnosti a ochrany lavíc pred topiacim sa voskom.
 Sobota je Fatimská. Sv. omša sa začne ružencom.
 Od utorka môžete prísť nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace január,
február a marec. Kancelária bude otvorená od 16.00.
 Dnes je celoslovenská zbierka na charitu.
 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
 Biblická katechéza bude dnes večer o 19.15 naživo cez youtube kanál
z nášho kostola
 Duchovné cvičenia v každodennosti. Texty k meditácii na každý deň
adventného obdobia Vám budú prístupné v elektronickej podobe na
našej webovej stránke, alebo kto si objednal v tlačenej podobe, môže si
ich vyzdvihnúť v sakristii.
 Prosíme o dodržiavanie opatrení. Každý musí sedieť na vyhradenom
a označenom mieste. V kostole sa nesmie stáť. Prosíme aj rodiny, aby si
nesadali spolu. Vytvoríme tým viac miest na sedenie. Dodržiavať
rozstupy pri prijímaní Eucharistie a taktiež pri čakaní na spoveď. Spoveď
pred prvým piatkom je zároveň vianočná.
 Sv. omše cez internet: Streda 18.00(detská); Nedeľa 11.00. Pridaná je
v nedeľu sv. omša o 15.00.
 Spovedanie pred 1. piatkom:
PO: 17.00 - 18.00
UT: 8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00
ST: 17.00 – 18.00
ŠT: 8.00 - 9.00; 17.00 – 18.30
Opál – piatok 16.00 (spoveď 15.00 – 16.00)
nedeľa o 11.45
Šalgovík – štvrtok odpust 18.00, piatok o 18.00 (spovedanie –
piatok od 16.45)
sobota o 7.00
nedeľa o 7.30 a 9.00

