FARSKÉ

OZNAMY

E-mail: makov@fara.sk

Telefón: 041/4364313

kotlarikmarek@centrum.sk

mobil: +421 903 292 356

24. nedeľa v Cezročnom období
Dnes o 15.30 budú na počesť Svätého otca Františka a na jeho privítanie zvoniť všetky zvony katolíckych kostolov 10 minút.

Deň

Farský kostol MAKOV

Pondelok
13. 09. 2021
spomienka Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi...
Utorok
Dom nádeje 16.00 hod.
18.00 hod.
14. 09. 2021
zomrelá † Gabriela Pavelková
za farnosť
sviatok Povýšenie Svätého Kríža...
platnosť na slávnosť v stredu

Streda
15. 09. 2021

7.15 hod.

18.00 hod.

 Ladislav Kupčík

 Jozef Pavelka

slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska...

Štvrtok
16. 09. 2021

18.00 hod.
 František Briestenský

spomienka Svätých Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov...

Piatok
17. 09. 2021
Sobota
18. 09. 2021
Nedeľa
19. 09. 2021

18.00 hod.
 Pavol Papaj

7.15 hod.

15.00 hod.

 Ján a Katarína a deti

25. v období cez rok

sviatosť manželstva

7.15 hod.

8.45 hod.

10.35 hod.

za farnosť

 Michal a Margita

 Jarolím Holák

a deti

z b i e r k a na kňazský seminár - Za milodary Pán Boh odplať

Upratovanie kostola:

Ústredie 61 - 110

(v sobotu 18. 9. 2021 po sv. omši 7.15 hod.)

Jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu (po sviatku Povýšenia Svätého kríža)
obsahom jesenných kántrových dní je aj poďakovanie za úrodu – ( v nedeľu 19. 9. 2020 )
prosíme ochotných veriacich aby vo štvrtok priniesli kúsok zo svojej úrody pre šikovné aranžérky na výzdobu,
zdobiť sa bude v piatok 17. 9 2020
Sviatosť manželstva v našej farnosti
v sobotu 18. 9. 2021 o 15.00 hod. Peter Fillo z Valče okr. Martin a Kristína Perďochová z Makova.
( Ak by niekto vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare. )
Podľa platných nových opatrení Covid Automat - verzia 4.1 od 13. 9. 2021 pre okres Čadca počet osôb na bohoslužbách.
„základ“ – myslia sa všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania...

V interiéri sedenie na 25% kapacity do 100 osôb, v interiéri státie 50 osôb ,
v exteriéri sedenie na 50% kapacity do 200 osôb a v exteriéri státie 100 osôb .
Podrobný COVID automat je možné nájsť na adrese www.tkkbs.sk/automat

Prichádzajte, prosíme, s riadne nasadeným rúškom alebo respirátorom a svojím ohľaduplným správaním, rozstupmi
a dezinfekciou prispejte k bezpečnému, príjemnému a požehnanému sláveniu bohoslužieb.
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!

