OZNAMY FARNOSTI ČIERNY BALOG
tel. číslo: 048/619 13 83; e-mail: cierny-balog@burv.sk

SVÄTÉ OMŠE: 12. 10. – 18. 10. 2020
Deň

LITURGIA

Liturg.
farba

Cezročné obdobie

Čísla
piesní

12.10.

Pondelok 28. týždňa v Cezroč. období

2020

Féria

13.10.
2020
14.10.
2020

KOSTOL

zelená

17:30

zelená

17:30

červená

07:30

biela

17:30

biela

17:30

KAPLNKY
POHREBY
SOBÁŠE

Utorok 28. týždňa v Cezroč. období

V čase pandémie
Votívna svätá omša
Streda 28. týždňa v Cezroč. období

Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka
Ľubovoľná spomienka
Štvrtok 28. týždňa v Cezroč. období

15.10.
2020

16.10.
2020
17.10.

Sv. Terézie od Ježiša,
panny a učiteľky Cirkvi
Spomienka
Piatok 28. týždňa v Cezroč. období
Sv. Gála, kňaza
Ľubovoľná spomienka
Sobota 28. týždňa v Cezroč. období

Vigília 29. cezročnej nedele

2020

Svätá omša s platnosťou na nedeľu

18.10.

DVADSIATA DEVIATA
CEZROČNÁ NEDEĽA

2020
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244, 300,
411

17:30
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07:30

244, 300,
413

10:30

 V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa sprísnili hygienické pravidlá, ktoré sa dotkli aj

slávenia bohoslužieb – na svätej omši či inej pobožnosti môže byť prítomných najviac
50 ľudí (vrátane kňaza a asistencie). V predsieni kostola sú v košíku drevené kocky;
každý pri príchode do chrámu vhodí jednu kocku do pripravenej misy. Keď sa kocky
v košíku minú, ďalší už nemôže vojsť. Prísne treba dbať na dezinfekciu rúk pri vstupe
a mať vnútri rúško na celej tvári (vrátane nosa) a v laviciach sedeli na vyznačených
miestach. Znovu sa totiž vraciame k dvojmetrovým odstupom a šachovnicovitému
sedeniu. Odstup treba dodržiavať i pri svätom prijímaní. Prosíme naďalej o dôkladnú
dezinfekciu lavíc a kľučiek v kostole po každej svätej omši. Zároveň žiadame všetkých,
ktorí majú príznaky respiračného ochorenia, sú po vážnej operácii alebo sa doma
starajú o starých či chorých, aby ostali doma a sledovali svätú omšu prostredníctvom
komunikačných prostriedkov. Nedeľná svätá omša o 7:30 hod. je až do skončenia týchto
opatrení určená prednostne pre seniorov nad 65 rokov.
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 Pripomíname, že v súvislosti s novými opatreniami biskupi Slovenska od 1. 10. 2020











udelili všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach.
O modlitbu posvätného ruženca v kostole tento týždeň prosíme ružu p. Anny Giertlovej.
V uplynulom týždni za túto službu ďakujeme ruži p. Viery Ťažkej.
V piatok (16. 10.) bude Deň modlitieb za našu diecézu a biskupa. Pri tej príležitosti
bude od 9:00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť k celodennej eucharistickej adorácii,
obetovanej najmä za zastavenie šírenia koronavírusu. Zakončíme ju pred svätou omšou
eucharistickým požehnaním. Nájdime si chvíľu počas dňa na tichú adoráciu a modlitbu.
Aj tento rok pozývame všetkých, najmä však naše deti a mládež, zapojiť sa do
celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, na budúcu
nedeľu 18. októbra o 9:00 hod. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
organizuje túto iniciatívu už dlhé roky s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe.
Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca,
keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete. Podľa
slov svätého pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“
Pozývame zapojiť sa do tejto iniciatívy najmä rodiny prvoprijímajúcich detí.
Pro-life platforma Fórum života aj tento rok organizuje kampaň Sviečka za nenarodené
deti. Pozývame vás preto 2. novembra pri modlitbe zapáliť sviečku v oknách domovov či
na cintoríne. Tento rok je možné zapáliť sviečku aj virtuálne – na internete. Kúpou
sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Sviečky sú až do Dušičiek k dispozícii
v sakristii (plastová stojí 1 euro a sklená 5 eur). Viac informácií nájdete na plagáte
v predsieni kostola alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Pán Boh zaplať.
Budúca nedeľa (18. 10.) je misijná. Pri svätých omšiach bude celosvetová zbierka na
misie (aj v sobotu 17. 10. večer). Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí
Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou
a chudobou. Za vaše milodary vopred srdečné Pán Boh zaplať.
Do Zbierky na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá bola minulú nedeľu, ste obetovali
350 €. Úprimné Pán Boh zaplať.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ (KOSTOL): 12. 10. – 18. 10. 2020

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

† Daniela Holbičková
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
† Pavol Havlík
† Ľubomír Potkány, otec † Július
a ostatní zosnulí z rodiny Daxnerovej
Na úmysel celebranta
I. ZA FARNÍKOV
II. † Antónia Belková (1. výročie smrti),
syn † Jozef a manžel † Jozef
~2~

