Služba

Upratovanie kostola: p. Demková Lucia
p. Škurlová Veronika
Kostolník - kontakt:

0904 755 592

Túto nedeľu 24.októbra je Svetový deň misií – Misijná nedeľa.
Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka pre Keňu. Za vaše milodary srdečné Pán
Boh zaplať.
V kostoloch našej diecézy sa modlí za našu farnosť v nedeľu, pondelok a utorok. Z tohto
dôvodu bude v našom kostole v pondelok a utorok 1 hodinu pred svätou omšou vyložená
Sviatosť Oltárna k poklone.
K blížiacemu sa sviatku zosnulých, pre ktorých môžeme získať odpustky, budem už tento
týždeň spovedať vždy 1 hodinu pred svätou omšou. Pridajme duchovný najkrajší kvet,
ktorí naši zosnulí potrebujú.
Sviečka za nenarodené deti
2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k
zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách
domovov.
Sviečky si môžete zakúpiť v našom kostole, čím zároveň podporíte spoločenstvo Fórum
pre život.
Kto má záujem o prijatie sviatosti birmovania a je mimo našej školy, môže sa prihlásiť na
fare alebo v kostole po svätej omši do 15.novembra 2021.
Podmienky k sviatosti birmovania im budú osobne vysvetlené.
Zo soboty 30. na 31. októbra sa posúvajú hodiny na zimný čas, čo znamená, že hodiny si
večer posunieme o 1 hodinu dozadu.
Protiepidemické opatrenia
Od pondelka 25.októbra je okres Senec v 1.stupni ohrozenia (červený). Z tohto dôvodu je
potrebné mať na každej svätej omši zoznam účastníkov.
Prosím veriacich, aby pri vstupe do kostola na každú svätú omšu vhodili lístok so svojím
menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do pripravenej krabičky na okne kostola.
Musí byť zachovaná diskrétnosť, preto lístky budú určitú dobu uchované a následne
zničené.
V nedeľu v našej farnosti budú 3 sväté omše:
 Sväté omše o 7.30 hod. a 10.30 hod. budú pre plne zaočkovaných bez obmedzenia
osôb
 Svätá omša o 9.00 hod. bude pre nezaočkovaných
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