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

Pondelok: Muèenícka smr sv. Jána Krstite¾a, spomienka
Sobota: sv. Gregora Ve¾kého,
spomienka
Nede¾a: 23. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
pápea a uèite¾a Cirkvi,

KRAJINOU, ZA KTORÚ SA V TOMTO TÝDNI MODLÍME JE:

GRÉCKO

* V priebehu zajtrajšieho dòa ešte môete prinies školské potreby pre charitu a ja ich potom
v utorok odnesiem na Tajovského ulicu do centra charity. Pán Boh zapla všetkým darcom.
* V tomto týdni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové kòazské a reho¾né
povolania. Adorácia vo štvrtok bude tie obetovaná na tento úmysel.
* V tomto týdni máme aj prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatos bude vyloená o 16.30 hod.
Po vyloení bude monos pristúpi k sviatosti zmierenia. Poèas týdòa budem spoveda
od 17.00 do 17.45 hod. Povzbudzujem najmä iakov a študentov, ktorí onedlho zaènú nový
školský rok, aby ho zaèali s Pánovým poehnaním.
* Prosím tie o nahlásenie chorých a starších ¾udí, ku ktorým by som mohol prís a vyslúi im
potrebné sviatosti. Aj toto patrí k starostlivosti o našich blízkych.
* Na budúcu nede¾u pri svätej omši o 10.00 hod. budeme ma po svätom prijímaní vzývanie
Ducha Svätého pre našich iakov a študentov, aby si mohli vyprosova potrebnú múdros a sily
do ïalšieho roka štúdia.
* Ïakujem všetkým, ktorí ste v tomto týdni pridali ruku k dielu i modlitby pri dotváraní
našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
Tento týdeò upratuje 4. skupina p. Zacharovskej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 29.8.2016 A 4.9.2016
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nede¾a:

-

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.30
8.00
10.00

† rodièia František a Mária
† rodièia a príbuzní
Za Boiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Filipa
Za nové kòazské a duchovné povolania
Na úmysel celebranta
† rodièia a syn
† svatovci Štefan a Terézia
Za farníkov

¼udovít Sobôtka,

farár

