LITURGICKÉ OZNAMY
16. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C

Piatok: sv. Márie Magdalény,

spomienka

Sobota: sv. Brigity, reho¾níèky a patrónky Európy,

sviatok

Nede¾a: 17. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
* Veèeradlo bude býva ako je na rozpise: pondelok o 17.00 hod v kostole.
* Chcem poprosi o zbieranie plastových vrchnáèikov pre Sebiho a Alexa.
Týmto dvom malým deom môeme pomôc z toho, èo je pre nás odpadom.
Prináša ich môete v nede¾u do kostola, alebo ich nechávajte na schodoch pri farskej budove.
* Z príleitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie by som chcel spolu s Vami uskutoèni pú
do Kláštora pod Znievom. V sobotu 13. augusta 2016 o 10.30 hod. bude slávnostnú svätú omšu
celebrova Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, nako¾ko si Kláštorèania v tomto roku
pripomínajú 190 rokov od smrti ich ve¾kého rodáka, nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha.
Ak by bola monos a èasovo by to bolo vhodné, navštívili by sme aj kláštor sestier
Vykupiteliek vo Vrícku. Prosím, zapíšte sa predbene na zoznam, aby som vedel, aký bude
záujem o túto prvú spoloènú pú.
* Na plagátoch sú informácie o hodoch vo farnosti Jakub ako aj o monosti da si poehna
dopravný prostriedok.
* Na vstupnej bráne do areálu kostola ako aj na dverách farského úradu sú vyloené potrebné
informácie o svätých omšiach, adoráciách, kontaktoch ako aj o nahlasovaní krstov a sobášov.
Prípadné zmeny budú vopred ohlásené v nede¾ných oznamoch.

Tento týdeò upratuje 7. skupina p. Lormusovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 18.7.2016 A 24.7.2016
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nede¾a:

- 18.00
- 18.00
- 18.00
- 18.00
- 18.00
- 7.30
- 8.00
- 10.00

† Jozef
Za Boiu pomoc pre národ
Za zdravie a Boiu pomoc pre o. Kazimíra
† syn Ján
Za dary Ducha Svätého pre deti a vnúèatá
Za nové kòazské a duchovné povolania
Za Boiu pomoc pre manela a deti
Za farníkov

¼udovít Sobôtka,

farár

