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

SVÄTÉ OMŠE: 23. 11. – 29. 11. 2020
Deň

23.11.
2020

LITURGIA
Cezročné/Adventné obdobie

Liturg.
farba
Čísla
piesní

KOSTOL

červená

17:30

červená

17:30

červená

07:30

zelená

17:30

KAPLNKY
POHREBY
SOBÁŠE

Pondelok 34. týždňa v Cezroč. období

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
Ľubovoľná spomienka
Utorok 34. týždňa v Cezroč. období

24.11.
2020

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka
Streda 34. týždňa v Cezroč. období

25.11.
2020

26.11.
2020
27.11.
2020
28.11.
2020
29.11.
2020

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka
Štvrtok 34. týždňa v Cezroč. období

V čase pandémie
Votívna svätá omša
Piatok 34. týždňa v Cezroč. období
Na poďakovanie Pánu Bohu
Votívna svätá omša
Sobota 34. týždňa v Cezroč. období

Vigília Prvej adventnej nedele
Svätá omša s platnosťou na nedeľu

PRVÁ
ADVENTNÁ NEDEĽA

zelená
237, 291,
525, 349

17:30

fialová
4, 25 (28),
2
fialová
4, 25 (28),
2

17:30
07:30
10:30

 V súvislosti s pandémiou koronavírusu platia od 16. 11. nové pravidlá, ktoré sa dotýkajú

aj slávenia bohoslužieb – pri účasti na sv. omši či inej pobožnosti môže byť naplnená
najviac polovica z kapacity kostola. Znovu sa vraciame k šachovnicovitému sedeniu
v laviciach. Pri sv. 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 tých, ktorí majú
príznaky respiračného ochorenia, sú po vážnej operácii alebo sa starajú o starých či
chorých, aby ostali doma a sledovali svätú omšu prostredníctvom masmédií. Naďalej
totiž platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných sv. omšiach. Nedeľná
sv. omša o 7:30 h bude až do skončenia opatrení určená prednostne pre seniorov nad 65
rokov. Prvoprijímajúce deti pozývame na sv. omšu v sobotu večer (28. 11.) o 17:30 h.
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 Na slávnosť Krista Kráľa sa pri svätých omšiach koná osobitná eucharistická poklona












spojená s modlitbou zasvätenia Kristovi Kráľovi. Za účasť na recitovaní tejto modlitby
môžeme pre seba získať úplné odpustky po splnení obvyklých podmienok (sv. spoveď,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie záľuby v akomkoľvek hriechu).
O modlitbu posvätného ruženca v kostole tento týždeň prosíme ružu p. Marty
Turošíkovej. Za túto službu v uplynulom týždni ďakujeme ruži p. Anny Kohútovej.
Pán farár počas týždňa (do piatka 27. 11. vrátane) nebude prítomný vo farnosti; v prípade
súrneho zaopatrenia chorého alebo pohrebu sa obráťte na vdp. Františka Havlíka.
V piatok (27. 11.) pri svätej omši poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý liturgický rok.
Pozývame vás preto k hojnejšej účasti.
Budúcou Prvou adventnou nedeľou začneme sláviť nový liturgický rok. Pri svätej omši
v sobotu (28. 11.) večer a aj pri oboch svätých omšiach v nedeľu (29. 11.) požehnáme
adventné vence a sviece (prineste si ich ešte pred svätou omšou a položte na schody pred
oltár). Kto už má požehnaný veniec, stačí, keď si prinesie na požehnanie iba nové sviece.
V liturgickom Adventnom období, ktoré je časom prípravy na narodenie Pána a zároveň
i časom očakávania Kristovho príchodu na konci vekov, odporúčame spoločne sa modliť
radostný ruženec, pri ktorom rozjímame o tajomstvách jeho zvestovania a narodenia.
Po svätých omšiach budeme vždy spievať modlitbu Anjel Pána (JKS č. 2).
V sobotu večer (28. 11.) a v nedeľu (29. 11.) pri svätých omšiach bude, tak ako každý rok,
zbierka na charitu. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za podporu charitatívnych diel.
Milodary pre farnosť: z 80. narodenín Jána Kováčika 100 €. Úprimná vďaka.
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 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 dar
vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať a vkladáme vás do osobitných modlitieb.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ (KOSTOL): 23. 11. – 29. 11. 2020

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

† Martin Ďatko (1. výročie smrti)
† Štefan a † Amália Pepichovci a syn † Ján
Na úmysel celebranta
† Milan Žabka a † Ľubomíra Gašperíková
† Klement Pančík (20. výročie smrti)
a syn † Ján (10. výročie smrti)
† Anna Auxtová (5. výročie smrti)
a ostatní zosnulí z rodiny
I. ZA FARNÍKOV
II. † Tomáš Ťažký
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