LITURGICKÉ OZNAMY
25. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
Pondelok: sv. Ondreja, kòaza, a Pavla a spol., muèeníkov,

sviatok
Sv. Pia z Pietrelciny, kòaza, spomienka

spomienka

Streda: SV. MATÚA, apotola,
Piatok:

Sobota: VÝROÈIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU,

Nede¾a: 26. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
KRAJINOU, ZA KTORÚ SA V TOMTO TÝDNI MODLÍME JE:

sviatok

ÍRSKO

VEÈERADLO - pondelok o 17.00 hod.
* V tomto týdni máme jesenné kántrové dni s obsahom: Poïakovanie za úrodu
* Upratovanie bolo rozpísané na jednotlivé skupiny a rozdelené do týdòov. Tabu¾ka je
na výveske a vzadu si vedúce skupiny môu vzia jeden rozpis aj domov, aby ste si nemuseli
pamäta dátumy. Budete ich ma doma a tak si budete môc ¾ahšie pamäta na svoju slubu.
* Chcem Vás poprosi, ak by niekto chcel aranova kvety v našom kostole, aby sa prihlásil
u mòa. Mono by bolo dobre, keby to boli i dve osoby, aby si vedeli vypomôc,
prípadne sa zastúpi, ak by jedna nemohla.
* Ïakujem všetkým, ktorí ste mali podiel na našom "farskom guláši" - ktorí ste ho pripravili
i ktorí ste ho prišli zjes. Takisto ïakujem za všetky sluby v tomto týdni.
Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
* V tomto roku bude príprava detí na 1. sväté prijímanie prebieha trochu inak. Okrem
vyuèovania v škole sa s demi chcem streta aj ja osobne vo fare a to dvakrát do mesiaca
v sobotu dopoludnia. Jedno z tých stretnutí by bolo aj s rodièmi, aby sme spoloène pracovali
na príprave Vašich detí. Skúste sa medzi sebou dohodnú, aký èas by Vám vyhovoval. Ja zatia¾
ešte nemám poèty tretiaèikov. Prvé stretnutie by mohlo by v sobotu 8. októbra.
Tento týdeò upratuje 7. skupina p. Lormuszovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 19.9.2016 A 25.9.2016
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nede¾a:

-

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.30
8.00
10.00

Za zdravie a Boiu pomoc pre rodinu Lukáèovú
† rodièia a starí rodièia
Poïakovanie za 49 rokov manelstva
Poïakovanie za ivotné jubileum /60 rokov/
† Miroslav
Za zdravie a Boie poehnanie pre Paulínu a poïakovanie za 81 rokov
Za farníkov
Za Boie poehnanie rodín, na ich úmysly + modlitbová stena /s/

¼udovít Sobôtka,

farár

