RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
TORYSA
✆tel.: 051/45 97 318
 e-mail: torysa@abuke.sk
 www.farnosttorysa.sk

Rímskokatolícky farský úrad
Torysa 25
082 76 Torysa

Farské oznamy
14. 9. 2020 – 20. 9. 2020
Zbierka na Boží hrob
Dnešnú nedeľu 13. 9. 2020 máme preloženú zbierku na Boží hrob. Všetkým darcom
úprimné ďakujeme za štedrosť.
Sviatky
V pondelok 14. 9. 2020 máme sviatok Povýšenia svätého Kríža. Svätá omša bude večer
o 18:0 hod. v Toryse.
V utorok 15. 9. 2020 máme prikázaný sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky
Slovenska. Sväté omše budú ako v nedeľu.
Milodary
Milodar na kostol z pohrebu Jána Šašalu darovali 200 €. Pán Boh odmeň.
Milodar na kostol z pohrebu Bartolomeja Jána darovali 200 €. Pán Boh odmeň.
Nový email
Nová emailová adresa našej farnosti je torysa@abuke.sk
Stretnutie
V pondelok 14. 9. 2020 po večernej svätej omši pozývam členov Farskej rady na
stretnutie.
Manželské náuky
Prosím všetkých, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva do konca tohto kalendárneho roka
aby prišli na predmanželskú náuku v sobotu 26. 9. 2020 o 18:00 hod. na faru.
Lektori
Prosím tých, ktorí by chceli čítať pri bohoslužbách aby sa nahlásili v sakristii farského
kostola.
Rekonštrukcia farskej budovy
Po prvom zasadnutí členov Farskej rady sme zhodnotili havarijný stav farskej
budovy. Začali sme s nevyhnutnými rekonštrukciami odpadových rozvodov, novej
elektroinštalácie na druhom poschodí a taktiež rekonštrukcie obytných priestorov
z dôvodu veľmi zlého stavu. Touto cestou chcem poďakovať členom Farskej rady za
promptnú pomoc a brigádu. Zároveň chcem poďakovať pánu starostovi za
priloženú ruku k dielu s jeho tímom. Touto cestou Vás chcem poprosiť o finančnú
pomoc, aby sme mohli dokončiť začaté práce a postupne realizovať rekonštrukciu
farskej budovy, ktorá je nevyhnutná. Preto a na tento účel vyhlasujem zbierku, ktorá
bude najbližšie v nedeľu 11.10.2020. Ak by ste chceli prispieť osobne môžete
kedykoľvek na farskom úrade. Ďakujem Vám vopred za každú finančnú
podporu, porozumenie a pomoc.

