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

SVÄTÉ OMŠE: 16. 11. – 22. 11. 2020
Deň

16.11.
2020
17.11.
2020

LITURGIA

Liturg.
farba

Cezročné obdobie

Čísla
piesní

Pondelok 33. týždňa v Cezroč. období

Sv. Gertrúdy, panny
Ľubovoľná spomienka

2020

19.11.
2020
20.11.
2020
21.11.
2020

biela

17:30

biela

07:30

Utorok 33. týždňa v Cezroč. období

Sv. Alžbety Uhorskej
Spomienka
Streda 33. týždňa v Cezroč. období

18.11.

KOSTOL

KAPLNKY
POHREBY
SOBÁŠE

biela

Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a Pavla, apoštolov
Ľubovoľná spomienka

429, 299,
523

07:30

Štvrtok 33. týždňa v Cezroč. období

V čase pandémie
Votívna svätá omša
Piatok 33. týždňa v Cezroč. období
Bl. Anny Kolesárovej, panny a muč.
Ľubovoľná spomienka
Sobota 33. týždňa v Cezroč. období

Vigília slávnosti Krista Kráľa

22.11.

Svätá omša s platnosťou na nedeľu
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

2020

(34. cezročná nedeľa)

zelená

17:30

červená

17:30

zlatá
498, 272
(287), 499
zlatá
498, 272
(287), 499

17:30
07:30
10:30

 V súvislosti s pandémiou koronavírusu platia od pondelka (16. 11. 2020) nové pravidlá,

ktoré sa dotýkajú aj slávenia bohoslužieb – pri účasti na svätej omši či inej pobožnosti
môže byť naplnená najviac polovica z kapacity kostola. Znovu sa vraciame
k šachovnicovitému sedeniu v laviciach. Pri svätom prijímaní je potrebné dodržiavať
dvojmetrové odstupy. Prísne treba dbať na dezinfekciu rúk pri vstupe do
kostola, mať rúško na celej tvári (vrátane nosa) a v laviciach sedieť na vyznačených
miestach. Prosíme tiež 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 starajú o starých či chorých, aby ostali doma a sledovali
svätú omšu doma prostredníctvom masmédií. Naďalej totiž platí všeobecný dišpenz od
povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Nedeľná svätá omša o 7:30 hod. bude
až do skončenia opatrení určená prednostne pre seniorov nad 65 rokov.
Prvoprijímajúce deti pozývame na svätú omšu v sobotu večer (21. 11.) o 17:30 hod.
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 O modlitbu posvätného ruženca v kostole tento týždeň prosíme ružu p. Anny








Kohútovej.
V pondelok (16. 11.) bude Deň modlitieb za našu diecézu a biskupa. Pri tej príležitosti
bude od 9:00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť k celodennej eucharistickej adorácii,
ktorá bude obetovaná najmä za zastavenie šírenia koronavírusu. Zakončíme ju pred svätou
omšou eucharistickým požehnaním. Využime príležitosť prísť do chrámu na individuálnu
tichú adoráciu a modlitbu.
Do zbierky na misie, do ktorej ste sa ochotne zapojili individuálnymi príspevkami pri
príležitosti Misijnej nedele (18. 10.), ste obetovali 700 €. Úprimné Pán Boh zaplať
všetkým darcom.
Milodary pre farnosť: z vysluhovania sviatosti birmovania 250 €; z krstu Ester
Bajúsovej 50 €; z krstu Laury Dunajskej 20 €; z krstu Ley Mušukovej 5 €; z pohrebu
† Tomáša Ťažkého 50 €; z pohrebu † Antónie Auxtovej 100 €; z pohrebu † Štefana Kupca
50 €; z pohrebu † Jána Štulrajtera 40 €; z pohrebu † Márie Švantnerovej 50 €; z pohrebu
† Anny Figľušovej 100 €; z pohrebu † Anny Turňovej 50 €; bohuznáma 50 €; zo zlatej
svadby Jozefa a Boženy 50 €. Úprimná vďaka patrí všetkým týmto darcom.
Vzhľadom k dlhodobému výpadku nedeľného „zvončeka“ v dôsledku obmedzení
verejného slávenia bohoslužieb počas prvej i druhej vlny pandémie koronavírusu vás
úprimne prosíme o vašu štedrosť pri nedeľných a sviatočných bohoslužbách.
Podporiť farnosť môžete aj individuálnym darom na číslo účtu IBAN: SK93 7500
0000 0040 0740 5738 (ČSOB, a. s.). Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev farnosť
Čierny Balog. Za každý váš milodar vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať
a všetkých darcov vkladáme do osobitných modlitieb.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ (KOSTOL): 16. 11. – 22. 11. 2020

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

† Ondrej Bubelíny (10. výročie smrti),
syn † Ondrej a ostatní zosnulí z rodiny
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána Kováčika
k 80. narodeninám a pre celú rodinu
Na úmysel celebranta
† Mária, † Eva a ostatní zosnulí z rodiny
Na úmysel celebranta
Za zdravie, Božie požehnanie a dar obrátenia
pre Ondreja
I. ZA FARNÍKOV
II. Na poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov
života Rudolfa Figľuša a za zdravie
a Božiu pomoc pre celú rodinu
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA NOVEMBER 2020
Obetovanie dňa na úmysly (modlitba):

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj
utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje
vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu
svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou
Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:
Evanjelizačný úmysel: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy
ľuďom na osoh.
Úmysel slovenských biskupov: Aby sa prehlbovala úcta k Svätému písmu, ktoré
je prameňom zjavenia samého Boha.
Úmysel nášho diecézneho biskupa (najmä 16. 11.): Aby sme sa všetci: kňazi,
zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi
v Oltárnej sviatosti.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA DECEMBER 2020
Obetovanie dňa na úmysly (modlitba):

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj
utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje
vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu
svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou
Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:
Evanjelizačný úmysel: Aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi
posilňovali Božím slovom a životom modlitby.
Úmysel slovenských biskupov: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali
vieru mladším generáciám.
Úmysel nášho diecézneho biskupa (najmä 16. 12.): Aby sme sa všetci: kňazi,
zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi
v Oltárnej sviatosti.
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