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HIRDETÉSEK
2021. január 11 – 17.

Évközi idő 1. hete, B év
DÁTUM

LITURGIKUS MEGJEGYZÉS

IDŐPONT

MISESZÁNDÉK

- HELYSZÍN

HÉTFŐ
Január 11.
KEDD
Január 12.
SZERDA
Január 13.
CSÜTÖRTÖK
Január 14.

KÖZNAP

+ István, Erzsébet
(Sziránka cs. szándéka)

KÖZNAP

A helyi RFT * és + tagjaiért

PÉNTEK
Január 15.

KÖZNAP

+ Emil, Julianna
(Soltész cs. szándéka)

SZOMBAT
Január 16.

KÖZNAP

Halálának 5. évfordulója

VASÁRNAP
Január 17.

+ István
(Schreiber cs. szándéka)

KÖZNAP

+ Etelka

ÉVKÖZI IDŐ
2. VASÁRNAPJA
O N L I N E

(Vajo cs. szándéka)

10:30

Pro Populo – A hívekért

 A miseszándékokat a hét folyamán elvégezzük, ahogy a táblázatban jelezve van, előre meg nem hirdetett időpont szerint (magán szentmise). Ha
valaki nem szeretné, hogy most legyen elvégezve a szentmiséje, kérjük, hogy ezen igényét jelezze a 0910 512 514-es telefonszámon. Köszönjük!
 Kérjük, hogy most elsősorban telefonon, e-mailen keressenek bennünket, a kapucsengőt ne nagyon használjuk. Személyes találkozásra csak
valóban rendkívüli esetben van lehetőségünk. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! Összefogva leküzdhetjük a Láthatatlan Ellenséget
(COVID-19), hiszem és tudom, hogy Isten segítségével le is fogjuk küzdeni mihamarabb!
 Gyónási lehetőséget elsősorban beteg, haldokló testvéreink számára tartunk fenn. Természetesen a helyi plébánossal előre egyeztetett
időpontban továbbra is lehetőségünk van egyéni szentgyónásra. Kérem, hogy végezzünk minél gyakrabban lelki szentáldozást – ez erősíti hitünket,
növeli reményünket és tökéletesíti szeretetünket!
 2021. január 10-én, vasárnap, vagyis a mai nappal, estével hivatalosan befejeződik az idei karácsonyi idő. Holnaptól, hétfőtől már az idei évközi
idő első hetét kezdjük!
 2021. január 11-én, hétfő, 9.00 órától fogjuk a templomot ledíszíteni és takarítani az ünnepek után. Kérjük és köszönjük a kedves testvérek
segítségét, hiszen minden ügyes kézre szükségünk van – várjuk a kicsinyeket és a nagyobbakat, felnőtteket és idősebbeket egyaránt! Köszönjük!
 2021. január 17-én, vasárnap, Évközi idő 2. vasárnapján, szintén 10.30 órakor ONLINE, élő közvetítésbe kapcsolódhatunk be
Egyházközségünk Facebook oldalán, ill. a nagykapos.ma honlapon. Továbbra is kövessenek bennünket - imádkozzuk együtt és egymásért! OPI!
 Az ún. „betegellátó mobiltelefon” nonstop működik: 0910 / 512 514. Ezen hívhatnak bennünket egyházi ügyekben bármelyik napszakban a hét
bármely napján. Köszönjük, hogy érdeklődnek utánunk! Valóban hívjanak bennünket bátran!
 Mind tudjuk, Pünkösd főünnepétől „Hivatalos Honlap”-ja van a nagykaposi egyházközségünknek: www.farnostvelkekapusany.sk. Kérjük,
hogy
továbbra
is
kísérjék
figyelemmel
pont
úgy,
mint
egyházközségünk
Facebook
oldalát
(https://www.facebook.com/Rom.Kat.Pleb.Nagykapos). Hiszen itt bővebb információt találnak egyházközségünk lelki életéről, megtalálják a
miseszándékokat és más utasításokat is a jelenlegi járványhelyzet, tilalom idejére! Köszönjük, hogy követnek bennünket!
 Mindenkit továbbra is buzdítani szeretnék: Bátorság, ne féljünk, az Úr velünk van! Ő nem hagy el bennünket soha, főleg nem most, ezekben a
valóban nehéz időkben! Ezért folyamatosan imádkozzuk - a SZPK ajánlására - az imádságot Szlovákiáért a járványveszély mielőbbi
megszűnéséért! Imádkozzunk együtt és egymásért, valamint a vírussal megfertőződött betegeinkért és az ő mielőbbi gyógyulásukért! Köszönjük!

