FARSKÉ

OZNAMY

E-mail: makov@fara.sk

Telefón: 041/4364313

kotlarikmarek@centrum.sk

mobil: +421 903 292 356

16. nedeľa v Cezročnom období
Deň

Farský kostol MAKOV

Pondelok
19. 07. 2021
Utorok
20. 07. 2021
Streda
21. 07. 2021
Štvrtok
22. 07. 2021

18.00 hod.
za zdravie a B. p. pre syna s rodinou

18.00 hod.
 Ondrej a Jozefína Gločková,  František a Kristína

18.00 hod.
 Stanislav Moravčík

sviatok Svätej Márie Magdalény...

Piatok
23. 07. 2021

18.00 hod.
 rodičia Jozef a Hedviga, syn Vladimír Šimek

sviatok Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy...

Sobota
24. 07. 2021
Nedeľa
25. 07. 2021

17. v období cez rok

7.15 hod.

14.00 hod.

za zdravie a B. p. pre Jozefa

7.15 hod.
za  kňazov
Žilinskej
diecézy

Upratovanie kostola:

8.45 hod.
 rodičov Lučanových
a Bugalových,
sestra Milka

Čierne 155 - 175

sviatosť manželstva

10.35 hod.
za farnosť

(v sobotu 24. 7. 2021 po sv. omši 7.15 hod.)

Sviatosť manželstva v našej farnosti
v sobotu 24. 7. 2021 o 14.00 hod. Zuzana Stoláriková z Makova a Waldemar Szczur z Walim - Poľsko.
( Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare. )

Farnosť Turzovka organizuje v čase od 16. 8. – 22. 8. 2021 púť do Medžugoria s dvojdňovým pobytom pri mori.
V cene 190.- € je zahrnutá doprava, poistenie, polpenzia (tri dni) a ubytovanie (na 4 noci).
Prihlásiť sa môžete na Farskom úrade Turzovka.
Podľa platných opatrení Covid automatu (19. 7. 2021) v rámci celého Slovenska počet zúčastnených v kostole.
V interiéri sedenie na 75% kapacity, do 500 osôb, v interiéri státie na 50% kapacity,
v exteriéri sedenie na 75% kapacity, do 1000 osôb a v exteriéri státie na 50% kapacity.
COVID automat je možné nájsť na adrese www.tkkbs.sk/automat

Prichádzajte, prosíme, s riadne nasadeným rúškom alebo respirátorom a svojím ohľaduplným správaním,
rozostupmi a dezinfekciou prispejte k bezpečnému, príjemnému a požehnanému sláveniu bohoslužieb.
Konferencia biskupov Slovenska zrušila 30. júna 2021 všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných
bohoslužbách a prikázaných sláveniach !!!
Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné
riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Požehnaný týždeň!

