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4. pôstna nedeľa

Deň
PONDELOK
23. 3.
UTOROK
24. 3.
STREDA
25. 3.
ŠTVRTOK
26. 3.
PIATOK
27. 3.
SOBOTA
28. 3.
NEDEĽA
29. 3.

www.farnostnizna.sk e-mail:

Liturgický kalendár

22. marca 2020

Nižná

Zemianska
Dedina

Z dôvodu všeobecného nariadenia zákazu verejného
slávenia bohoslužieb sa v našich kostoloch od 10.
marca 2020 verejné bohoslužby neslávia.

Slávnosť Zvestovania
Pána

My kňazi budeme slúžiť sv. omše v kostole, a to
“neverejne“, Všetky úmysly sv. omší tak ako sú
zverejnené budú odslúžené. Veriaci nie sú opustení.
Čas, ktorý zrušením verejných bohoslužieb vznikol,
venujme modlitbám a pôstu.

Priame prenosy sv. omší môžete sledovať
prostredníctvom vlastných smartfónov, tabletov,
notebookov a počítačov na live.farnostnizna.sk.
Následne budete presmerovaní na YouTube kanál,
vytvorený špeciálne na tento účel.
5. pôstna nedeľa

Internetové prenosy z farského kostola sv. Gála
v nedeľu o 9:00, v utorok a štvrtok o 18:00
 Kostol v Nižnej je počas dňa zvyčajne otvorený pre súkromnú modlitbu (cca 7:00 – 19:30).
ak je v kostole prítomný kňaz (7–8:00; 18-19:30) – vyspovedáme, prípadne podáme sv. prijímanie.
 Pohreby. Pohrebné obrady vyslúžime bez sv. omše v dome smútku a na miestnom cintoríne
po dohode s rodinou. Z preventívnych dôvodov v úzkom kruhu (do 20 osôb) bez miništrantov
a vlajok a bez kondolencie (bez podávania rúk)
 Krsty. Termín dohodnite osobne, alebo telefonicky s p. farárom. Z preventívnych dôvodov
v úzkom kruhu rodiny bez miništrantov vo farskom, alebo filiálnom kostole. Prosíme rodičov
aby osobne zvážili koho pozvať na samotný obrad krstu.
 Pomazanie chorých, viatikum vyslúžime neodkladne v hociktorý deň a hodinu.
 Sviatosť manželstva. Snúbenci, ktorí sa nestihli zúčastniť niektorého z víkendových kurzov
na ktoré sme odporúčali, nech sa telefonicky skontaktujú so svojím kňazom, aby sme vedeli
včas prípravu zabezpečiť. Je dosť pravdepodobné, že sobáše až do júna budú musieť byť len
v úzkom kruhu rodiny, aj s tým treba počítať.

Farnosť Pavlovce nad Uhom prosí o milodar na podporu a rozvoj rodnej
farnosti a pútnického miesta bl. Anky Kolesárovej. Na fare máme veľkonočné
baránky, ktoré veriaci upiekli. Ich kúpou môžete podporiť túto iniciatívu.
(odporúčaný príspevok 8 – 10 €)
Modlime sa spoločne o svetlo a Dary Ducha Svätého v tejto veľmi náročnej situácii v ktorej sa
ocitol náš národ a celý svet. Nech sme naplno zodpovední a ohľaduplní jeden voči druhému.
Modlime sa za všetkých chorých, špeciálne chorých vírusom COVID-19, o ich skoré
uzdravenie, modlime sa za lekárov, zdravotnícky personál a všetkých tých, ktorí pomáhajú pri
boji proti vírusu. Bože, žehnaj a chráň nás. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás. Sv. Júda
Tadeáš, oroduj za nás.

