FARSKÉ OZNAMY
27. nedeľa cez rok – 3. októbra 2021
4.10.2021 – 10.10.2021
4.10. PONDELOK
Sv. František Assiský

5.10. UTOROK
Sv. Faustíny Kowalskej

6.10. STREDA

17.00 KUZMICE
18.00 KALŠA

+ Mária (p. Klímová Anna)

17.00 KUZMICE
18.00 SLIVNÍK
17.00 SLIVNÍK

+ Viera Ulíková (1 výr.)
+ Pavol Závocký
+ Štefan Tóth, Albín Takáč, Paulína Gondoľová,
Jozef Kozák, Anna Kandráčová
Za duše v očistci
+ Miroslav Bučko, Jozef, Anna
+ Júlia, Štefan Čičatko
+ Júlia Repovská
Zdr.B.P. Erika Bučková (60r.)
+ Júlia, Andrej Juda
Zdr.B.P. pre birmovancov

Féria

8.10. PIATOK
Féria

9.10. SOBOTA
10.10. NEDEĽA
28. nedeľa cez rok

BIRMOVKA

7.00
7.30
17.00
18.00
7.45
7.45
10.30

SLIVNÍK
KUZMICE
SLIVNÍK
KUZMICE
KUZMICE
KALŠA
SLIVNÍK

+Valéria Gašparová, Helena Judová, Jozef Šimčák,
Mária Rošková, Patrik Vaško, Anna Tomková

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

- www.farnostslivnik.sk- tu nájdete všetky potrebné informácie, prípadne na facebookovej
stránke Farnost Slivnik.
-SVIATOSŤ BIRMOVANIA- na budúcu nedeľu (10.10.) o 10.30 hod. v Slivníku bude
udelená sv. birmovania z rúk otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Z dôvodu pandemických
opatrení a meniacej sa situácie je potrebné v týždni sledovať prípadné zmeny na našej
facebookovej stránke Farnost Slivnik. K účasti na slávnosti- OTP režim- pre birmovancov
a birmovných rodičov potrebné očkovanie alebo PCR test, alebo antigenový test, alebo
doklad o prekonaní covidu. V prípade akýchkoľvek zmien vás oboznámim na našej
facebookovej stránke.
- Generálny nácvik a sv. spoveď bude - v sobotu (9.10.) o 9.00 hod. v Slivníku. Najprv
vyspovedáme a potom bude nácvik.
- Spoveď počas týždňa- bude v pondelok, utorok a v stredu pol hodiny pred každou sv. omšou.
Rodičia, birmovný rodičia môžete využiť aj túto možnosť.
- Slivník, Kuzmice- v sobotu z dôvodu birmovky bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
- Slivník, Kuzmice- nakoľko sme v červenej zóne je povinný respirátor FFP2 a k účasti na sv.
omši v nedeľu si prineste papierik na ktorom si napíšete meno, priezvisko a telefónne číslo
a hodíte do košíka pri vchode.
- Kalša- bordová zóna- povinný respirátor FFP2, obmedzená kapacita a k účasti na sv. omši
si prineste papierik na ktorom si napíšete meno, priezvisko a telefónne číslo a hodíte do košíka
pri vchode.
- Dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok- znova na toto obdobie
je udelený dišpenz až do odvolania. Nechávam na vašom zvážení účasť, aby sme tak
zabránili ďalšiemu šíreniu.

