Farské oznamy
Oslany
12. 12.
Nedeľa

8:00
ZBP pre rodinu
OP + online
9:30
za veriacich farnosti
OP
11:00
+ Ferdinand a Antónia Hudecovci , a ich deti
OP

TRETIA ADVENTNÁ
NEDEĽA

13. 12.
Pondelok

17:00
OP

14. 12.
Utorok

6:00
roráty OP

15. 12.
Streda

17:00
OP

+ Eva Ondková (nedož. 75 rokov)

Féria

16. 12.
Štvrtok

17:00
OP

+ Anna Wolfová a rodičia, Ján a Antónia
Bartovci

Féria

17. 12.
Piatok

17:00
OP

+ Rudolf Bezdek a rodičia, + z rodiny
Štefanovičová

Féria

18. 12.
Sobota

17:00
OP

+ Ján a Mária Vincúrovci

19. 12.

Nedeľa

ZBP pre Luciu s rodinou
+ Štefan a Rozália Kuricovci, syn Pavol a zať
Vendelín

Lucia, p.m.
Ján od Kríža, k.u.

Vigílna

8:00
+ z rodiny Bridová a Adamcová
OP + online
9:30
OP

za veriacich farnosti

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA

11:00
OP
Lubianka
18. 12.
Sobota

16:00
OP

+ Štefan Volf a rodičia z oboch strán

Vigílna

O upratovanie kostola prosíme rodiny z ulice Bernoláka: Klemanová, Hvôjníková, Benková, Hrebíčková ,
Košovská, Mráziková, Súlovská, Jánošíkova, Bukovianska, Lackovičová. ďakujeme za vašu službu.
Všetky sv. omše sú v režime OP. Pre obmedzený počet, a jednoduchšie plánovanie vášho času, je dobré sa na
sv. omšu vopred zapísať – zapísaní majú rezervované miesto na sv. omši.
Prosím tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na sv. omši a vyhlásil som ich úmysel, aby mi dali telefonicky
vedieť, či si želajú iný, náhradný termín. V opačnom prípade budem sláviť sv. omše s vyhlásenými
úmyslami. Ďakujem za pochopenie.
Spovedanie pred vianočnými sviatkami bude v budove fary od pondelka do piatka (13.12 – 17.12.) v časoch
od 8:30-11:30 a 14:00-16:30. Je potrebné sa telefonicky dohodnúť na konkrétnom dni a čase. Chorých a
nevládnych budem spovedať v týždni od 20.12., prosím, nahláste mi ich telefonicky.

Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť:
Tento týždeň obetovali: na farnosť bohuznáma 20€, z pohrebu 100€.

Podľa nových nariadení, od piatka je povolená účasť verejnosti na svätých omšiach.
Od soboty (11.12.) však prechádzame na nové časy:
→ sobota
Lubianka: 16:00
Oslany: 17:00
→ nedeľa
Oslany: 8:00 | 9:30 | 11:00
Zvolil som tento spôsob preto, aby sa mohlo čo najviac veriacich zúčastniť na svätých omšiach. Prakticky v Oslanoch
budú štyri sv. omše s nedeľnou platnosťou, čo (po odpočítaní asistencie) dá možnosť zúčastniť sa 92 vieriacim.
Akiste ste si všimli, že tu na stránkach sa budete môcť zapísať na sväté omše. Možno sa to zdá ako ďalší úlet, ale
myslím, že to môže byť pre vás výhodné, aby ste sa zbytočne neprehnali v tejto zime hore-dole.
Ako bude zapisovanie fungovať?
Zapisovať sa bude LEN NA SVÄTÉ OMŠE V OSLANOCH a to dvojako:
→ v kostole na papier
→ online na stránkach farnosti
→ zapíšte sa len na jednu z omší (dajte priestor aj ostatným)
Zapisovanie na papier v kostole nechajte, prosím, tým, ktorí nemajú prístup k internetu (resp. nemajú IT
zručnosť). V kostole bude možnosť zapísať sa na nedeľné omše (sobota večer + tri v nedeľu) dohromady 20 ľuďom.
Pri zapisovaní online je možnosť dohromady pre 72 ľudí.
Bude potrebné uviesť meno, priezvisko a kontakt (najlepšie telefonický). Podľa toho vás potom služba pri vstupe do
kostola môže identifikovať a bude tak zaručené, že sa ako prihlásený na svätú omšu dostanete. To eliminuje zbytočné
prehnanie sa a sklamanie, že sa už do kostola nevôjdete.
Okrem toho je vždy vyčlenených 7 ľudí pre asistenciu na každú omšu (kňaz, kostolníčka, lektori, miništranti,
organista).
Naďalej platí, že povolená je účasť len plne zaočkovaným a tým, ktorí covid prekonali za ostatných 180 dní. Preto,
prosím, doneste vždy so sebou aj patričné potvrdenia! Zapisovanie vás odbremení aj od hádzania papierikov s údajmi samotné zapísanie vytvorí požadovaný zoznam účastníkov.
Keďže ani za takýchto okolností nie je všetkým umožnené sa zúčastniť na sv. omši (najmä tým, ktorí nie sú zaočkovaní,
či prekonavší) naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky .
Prosím vás o pokoj, vyhýbanie sa zbytočným konfliktom, ktoré nič na veci nezmenia, iba na roky poznačia naše
vzájomné vzťahy...
Nikto z nás sa z tejto situácie neteší, ale snažím sa nájsť to najlepšie riešenie. Ak niekomu napadne lepšie, pokojne mi
napíšte, zavolajte…
Spoločná spoveď (ako ľudovo nazývame vysluhovanie sviatosti zmierenia pred sviatkami) ani tento rok nebude možná
- platí núdzový stav a zákaz vychádzania.
Preto na sv. spoveď môžete pred vianočnými sviatkami pristúpiť tak, ako sme to robili aj tento rok pred Veľkou nocou:
→ telefonicky sa prihlásite na vami vybraný deň a čas (046/5491118)
→ spovedať budem v budove fary, v 15 minútových intervaloch (aby som po každom vyvetral a vydezinfikoval)
→ pre nezaočkovaných (keďže títo nemôžu chodiť na sv. omše) budem mať pripravenú aj Eucharistiu na prijatie;
prosím aby sa sami prihlásili, že majú záujem aj o sv. prijímanie
Časy spovedania
Každý deň od pondelka (13.12) do piatku (17.12.) v čase od 8:30 - 11:30 a poobede od 14:00 - 16:30.
Spovedanie chorých
Vašich chorých a ležiacich môžete prihlásiť tiež telefonicky; ich budem spovedať v týždni od pondelka 20.12.

