Do chrámu na sv. Liturgiu v NEDEĽU môţu vstúpiť iba tí, ktorí sa zapísali cez
internet. Tabuľku na zapísanie nájdete na stránke obce Okruţná v linku farnosti alebo
cez facebookové profily farnosti, či filiálky. Pomôţte tým, ktorí nemajú internet,
zapísať sa na sv. Liturgiu, ak majú záujem.
Prosím Vás, aby ste dodržiavali stanovené počty.
Státie vonku pri chráme nebolo oficiálne zakázané
V nedeľu v čase 9:45 - 9:55 budete môcť prijať najsvätejšiu Eucharistiu. Verím, ţe
tomu predchádza počas dňa Vaša účasť na online prenose sv. Liturgie a modlitba
Verím Pane a vyznávam... . Po prijatí najsvätejšej Eucharistie sa môţete aj dlhšie
pomodliť pri chráme - umocniť modlitbou chvíľu, kedy Boh vstupuje do Vášho srdca
a ţivota.
V utorok bude moţnosť sv. spovede po sv. Liturgii od 18:30.
Som Vám k dispozícii v akejkoľvek potrebe 0911 81 22 77.
Kaţdú nedeľu počas obmedzení kvôli koronavírusu, keď budú zvoniť zvony o 12:00,
budem ţehnať Najsvätejšou EUCHARISTIOU spred chrámu ak to počasie dovolí,
ináč v chráme, celej farnosti Okruţnej a Trnkovu na všetky štyri svetové strany, aj
ľuďom v našej krajine a aj celému svetu. V tom čase sa kaţdý DOMA môţete
modlitbou pripojiť k poţehnaniu. Kto môţe, nech na ten čas aj pokľakne. Poţehnaniu
predchádza Eucharistická poklona, ktorá je v modlitebnej kniţke.
okruzna@grkatpo.sk 051/79 42 242; o. Feckanič 0911 81 22 77

PROGRAM BOHOSLUŢIEB
filiálka TRNKOV s účasťou max 15 ľudí
od 3.5.2021 do 9.5.2021
PONDELOK
UTOROK

17:30
18:30

Milan Ťukot
sv. Spoveď

Moleben

STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

10:30 sv. Spoveď chorých – tých, ktorí sa nahlásia

17:00

 deti a mládeţ

Moleben

SOBOTA

NEDEĽA

8:30 TRNKOV

o slepom

10:30

OKRUŽNÁ

Aneta, Mária

V pondelok bude moţnosť sv. spovede od 16:00. Zapisuje sa cez internet do tabuľky alebo
nahlásiť sa zavolaním v nedeľu v čase od 19:00 do 21:00 na tel. číslo: 051/79 42 242.
Chcem poprosiť tých, ktorí prichádzajú na sv. Liturgiu, aby sa pred sv. Liturgiou
pomodlili sv. Ruţenec, lebo sme v mesiaci máj.
V piatok bude celodenná adorácia. Zapisuje sa cez internet do tabuľky alebo nahlásiť sa
zavolaním v počas týţdňa v čase od 20:00 do 21:00 na tel. číslo: 051/79 42 242.
V piatok v čase 19:45 – 19:55 a v nedeľu v čase 11:40 - 11:55 budete môcť prijať
najsvätejšiu Eucharistiu. Verím, ţe tomu predchádza počas dňa Vaša účasť na online prenose sv.
Liturgie a modlitba Verím Pane a vyznávam... . Po prijatí najsvätejšej Eucharistie sa môţete aj
dlhšie pomodliť pri chráme - umocniť modlitbou chvíľu, kedy Boh vstupuje do Vášho srdca a
ţivota.
Do chrámu na sv. Liturgiu KAŢDÝ DEŇ môţu vstúpiť iba tí, ktorí sa zapísali cez internet. Tabuľku na
zapísanie nájdete na stránke obce Okruţná v linku farnosti alebo cez facebookové profily farnosti, či
filiálky. Pomôţte tým, ktorí nemajú internet, zapísať sa na sv. Liturgiu, ak majú záujem.
Prosím Vás, aby ste dodrţiavali stanovené počty.
Státie vonku pri chráme nebolo oficiálne zakázané
Som Vám k dispozícii v akejkoľvek potrebe 0911 81 22 77.
Nedeľami bude chrám otvorený od 12:00 do 18:00.
Kaţdú nedeľu počas obmedzení kvôli koronavírusu, keď budú zvoniť zvony o 12:00, budem ţehnať
Najsvätejšou EUCHARISTIOU spred chrámu ak to počasie dovolí, ináč v chráme, celej farnosti
Okruţnej a Trnkovu na všetky štyri svetové strany, aj ľuďom v našej krajine a aj celému svetu. V tom
čase sa kaţdý DOMA môţete modlitbou pripojiť k poţehnaniu. Kto môţe, nech na ten čas aj pokľakne.
Poţehnaniu predchádza Eucharistická poklona, ktorá je v modlitebnej kniţke.

PROGRAM BOHOSLUŢIEB
farnosť OKRUŢNÁ s účasťou max 10 ľudí
od 3.5.2021 do 9.5.2021
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK

16:00 sv. Spoveď

18:00
16:00
8:00
18:30

Rastislav Pelecháč - panachida

Moleben

Anton, Mária, František a ostatní
Jozef, Marta, Mária s rodinami

Moleben

17:00

Gumanová a Ivanová

Moleben

9:30

18:30

Stano s rod.
celodenná adorácia
sv. Spoveď chorých – tých, ktorí sa nahlásia
 deti a mládeţ
Moleben
Štefan, Helena, Barbora, Ján, Anna a ostatní

SOBOTA

8:00

NEDEĽA

10:30 OKRUŢNÁ

o slepom

Moleben

12:00
Mária Horvatová
13:30 Pohrebné obrady

8:00
PIATOK

Anton, Maroš, Mária a ostatní

8:30

TRNKOV

Moleben

