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Rímskokatolícky farský úrad
Torysa 25
082 76 Torysa

Farské oznamy

Usmernenie pre slávenie bohoslužieb, vysluhovania
sviatostí a svätenín vo farnosti Torysa
počas
pandémie.
- Maximálny počet ľudí 50% kapacita kostola – Šachovnicové sedenia
na označených miestach. Je dovolené len sedieť. Pre verejné
bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť
polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších
ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie. Preto sa bude zapĺňať len
dovolená kapacita miest na sedenie.
- Pre vyslúženie ostatných sviatostí sa riadime pokynmi KBS.

Bratia a sestry
1, V tomto týždni pred alebo po
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

sv.

omši

môžete

využiť

2, Na budúcu sobotu, končí sa cezročné obdobie a vstupujeme do
obdobia adventu. Zároveň začíname nové liturgické obdobie B.
3, Na prvú adventnú nedeľu Vám pri svätej omši požehnám adventné
vence a sviece.
4, V utorok 1.12.2020 v Toryse, vyslúžim sviatosť zmierenia a eucharistie
naším chorým doma. Prosím aby ste ich nahlásili v sakristií kostola pani
kostolníčke. Začnem ráno o 8 hod.
5, Na prvú adventnú nedeľu máme vyhlásenú jesennú zbierku na
Charitu. Prispieť môžete do pripravenej pokladnice. Arcidiecézna
charita Košice podáva pomocnú ruku viac ako 4500 jednotlivcom
a rodinám v núdzi prostredníctvom 50 druhov služieb. Aj vďaka
štedrosti veriacich dokáže zachovať služby v týchto náročných časoch.
Pomôžte podporou v pravidelnej jesennej zbierke na charitu.
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6, Rekonštrukcia farskej budovy stále pokračuje. Prosím Vás o Vašu
podporu, aby sme mohli opraviť a zrekonštruovať postupne všetko čo je
v havarijnom stave. Už vopred Vám ďakujem za Vašu podporu, pomoc
a pochopenie. Ak by ste chceli prispieť môžete aj priamo na naše farské
číslo účtu: SK: 50 0900 0000 0005 0165 6040.
7, Prosíme Vás o podporu na náklady spojené z preddavkovou réžiou
kúrenia, elektriny nášho kostola. Prispieť môžete aj priamo na naše
farské číslo účtu: SK: 50 0900 0000 0005 0165 6040.
Milodary:
- Zo svadby Andreja a Kataríny Križalkovičových 200 eur
- Bohuznámy darca 100 eur
- Bohuznámy darca 150 eur
- Bohuznámy darca 50 eur
- Bohuznámy darca 100 eur
Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel
a nariadení.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
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stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky
tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a
posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej
Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a
sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a
Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a
ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa
prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z
mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

