Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Sv. Martina – Dolný Lopašov
Tel. č.: 033/779 41 17, 0917 688 793

FARSKÉ OZNAMY
Šiesta veľkonočná nedeľa v roku A
DEŇ

LIT. POZNÁMKA

ČAS

ÚMYSEL

17.5.
2020

Nedeľa

08.00

Za farníkov

11.00

Za zdravotníkov, predavačky, záchranné
zložky a všetkých, ktorí v boji s
koronavírusom riskujú zdravie a život

14.00

Za + Máriu Hornákovú (pohrebná sv. omša
len pre rodinu a najbližších známych)

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Matiovú, Mihálovú a Vargovú

18.30

Za + Angelu Benkovú

08.00

Za farníkov

18.30

Za + Alojza Mráza, kňaza

18.30

Za + Františka a Rozáliu Mucinových a
rodinu Ružičkovú

08.00

Za farníkov

11.00

Za zdravotníkov, predavačky, záchranné
zložky a všetkých, ktorí v boji s
koronavírusom riskujú zdravie a život

18.5.
2020

Šiesta veľkonočná nedeľa

Pondelok
Féria

19.5.
2020

Utorok

21.5.
2020

Štvrtok

Féria
Nanebovstúpenie Pána,
slávnosť

22.5.
2020

Piatok

24.5.
2020

Nedeľa











Féria
Siedma veľkonočná nedeľa

Sv. omše v Dolnom Lopašove vo štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána o 8.00 a v
nedeľu o 8.00 sú vyhradené pre osoby staršie ako 65 rokov a pre rizikové skupiny.
Sv. omše v Nižnej zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána budú v stredu o 18.30 a vo
štvrtok o 9.30. Sv. omša vo štvrtok o 9.30 je vyhradená pre osoby staršie ako 65 rokov a
pre rizikové skupiny. Nedeľná sv. omša bude v sobotu o 18.30 a v nedeľu o 9.30. Sv. omša v
sobotu o 18.30 je vyhradená pre osoby staršie ako 65 rokov a pre rizikové skupiny.
V období koronavírusu aj naďalej platí dišpenz slovenských biskupov od povinnej
účasti na sv. omšiach v nedeľu a vo sviatky. Sv. omše je možné sledovať z domu cez
masmédiá. Priamy prenos sv. omší z kostola v Dolnom Lopašove je možné sledovať aj
naďalej
na
facebookovej
stránke:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011125953831 (v nedeľu vysielanie len
o 11.00)
Spovedanie je možné pred alebo po sv. omši alebo kedykoľvek po dohode s kňazom.
Zvlášť je potrebné kontaktovať kňaza v prípade potreby zaopatrenia.
Pán Boh zaplať za upratovanie kostola a za milodary na kostol a energie. Od minulej
nedele sa vyzbieralo v Dolnom Lopašove 186,11 €. Milodary na kostol je možné dávať
osobne alebo posielať na číslo účtu farnosti: SK85 0900 0000 0051 5985 2945
Upratovanie kostola v sobotu: pani Eliška Hinková, Marta Bobčeková, Anna Jarábiková
a Ivana Kabelová.
Na 7. Veľkonočnú nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

