LITURGICKÉ OZNAMY
24. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
Pondelok: Najsvätejšieho mena Panny Márie,
Utorok: Sv. Jána Zlatoústeho,
Streda: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍA,
Štvrtok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
Piatok: Sv. Kornélia,
Cypriána,
Nede¾a: 25. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C

¾ubovo¾ná spomienka

biskupa a uèite¾a Cirkvi, spomienka
sviatok

Patrónky Slovenska, sláv.

pápea a

KRAJINOU, ZA KTORÚ SA V TOMTO TÝDNI MODLÍME JE:

biskupa, muèeníkov, spomienka

CHORVÁTSKO

VEÈERADLO - pondelok o 17.00 hod.
* Dnes popoludní o 15.00 hod. budeme ma pobonos k Boiemu Milosrdenstvu
pred vyloenou Oltárnou sviatosou s poehnaním. Budeme sa modli za rodiny z farnosti.
Srdeène na òu pozývam.
* V stredu veèer o 19.00 hod. srdeène pozývam všetkých èlenov farskej pastoraènej rady
do fary. Potrebujeme sa dohodnú na jej ïalšom pôsobení a tie prejedna niektoré veci,
ktoré našu farnos èakajú v nasledujúcom období.
* Prešiel èas prázdnin a dovoleniek a opä sa bude pokraèova na dokonèovaní úprav nášho
kostola. Dokonèuje sa vstupný portál pri schodisku a musíme sa pusti do ochrany drevených
konštrukcií v kostole /lavice, oltáre/. Sú napadnuté èrvotoèom a treba ich ošetri. Predbene
sa plánuje tie nové kúrenie. H¾adajú sa monosti, aby ste mali trochu viac tepla, ako doteraz.
Z týchto dôvodov opä vyhlasujem pravidelné mesaèné zbierky na opravu kostola,
ktoré sa budú kona v tretiu nede¾u mesiaca. Ak by ste vedeli o nejakých sponzoroch, aj to by
bola ve¾ká pomoc. Ïakujem za pochopenie a nech Vám Pán odplatí, èo robíte pre Jeho chrámy:
tento kamenný i Váš duchovný.

Tento týdeò upratuje 6. skupina p. Budovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 12.9.2016 A 18.9.2016
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nede¾a:

-

18.00
18.00
18.00
8.00
10.00
18.00
7.30
8.00
10.00

Za dary Ducha Svätého pre deti v novom školskom roku
† rodièia
† Ján
Za farníkov
† ¼ubomír Hrèka
† manel Ondrej Rusnák /
/ a rodina
Za Boiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Kollovú
Za uzdravenie sestry
Za farníkov
15. výroèie

¼udovít Sobôtka,

farár

