Rímskokatolícka cirkev

FARNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
919 02 Dolné Orešany 1

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Dátum

Pondelok
14.9.2020
Utorok
15.9.2020
Streda
16.9.2020
Štvrtok
17.9.2020

Liturgická oslava

Čas

Úmysel sv. omše

Povýšenie sv. Kríža

18:00

+ rod. Belicoví a Križanoví

08:00

+ Vendelín a Rozália Malackí,
rod. z 2 strán

10:30

Na úmysel

sv. Kornélius a sv. Cyprián

18:00

+ Mária a Matej Skuhroví,
syn Matej a Ján

sv. Róbert Bellarmín

18:00

+ Agneša Speváková

18:00

ZBP

08:00

Za duše v očistci

08:00

+ Ján a Anton Lančaričoví

10:30

Za farníkov

Sedembolestná
Panna Mária

Piatok
18.9.2020
Sobota
19.9.2020

sv. Január

Nedeľa
25. nedeľa cez rok
20.9.2020
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Upratovanie kostola poprosím z čísiel 331 až 360.
Sv. omše budú celý týždeň v kostole, iba budúcu nedeľu 10:30 bude pri kaplnke. Treba
dodržiavať hygienické opatrenia: dezinfekcia rúk, rúška a sv. prijímanie na ruku.
Odporúčajú sa aj väčšie rozostupy medzi ľuďmi, ktorí nežijú v jednej domácnosti.
Stále môžete prispieť na opravu strechy kaplnky a stavbu novej fary, či už priamym
prevodom na účet farnosti, zaslaním cez poštovú poukážku, alebo odovzdaním peňazí
priamo správcovi farnosti. Dnes je mesačná zbierka na tieto účely.
Vo štvrtok od 15:00 do sv. omše bude v kostole adorácia, pri sv. omši budú vešpery.
Vzadu na stolíku je rozpis na čítania a prosby na každý deň mesiaca. Každý, kto chce
čítať pri sv. omši, môže sa tam zapísať. Knihy na čítanie budú položené vždy na prvej
lavici, aby si ten, kto pri sv. omši číta, mohol čítanie alebo prosby pred sv. omšou prečítať.
Chcem vás vyzvať, aby ste sa zapojili čo najväčším počtom, aby ste boli čím viacerí
aktívne zapojení do liturgie.
Budúcu nedeľu bude zbierka na Boží hrob, nakoľko nebola počas Veľkej noci.
Ďakujem za každú pomoc pri organizovaní a priebehu sviatosti birmovania!
Tento týždeň máme jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu.
My budeme mať tento formulár sv. omše v piatok.
V sobotu 10:00 pozývam na brigádu – upratanie povaly kostola.
V sakristii si môžete kúpiť knihu o Hájičku – cena 4 eurá.

správca farnosti: P. Miloš Zárecký OT
telefón: +421 908 194 361
web: https://dolneoresany.fara.sk
email: farnost.dolneoresany@abu.sk
číslo účtu: SK40 0900 0000 0051 6076 9241

