LITURGICKÉ OZNAMY
26. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
Utorok: sv. Vincenta

de Paul, kòaza,

spomienka

tvrtok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, archanjelov,

Piatok: sv. Hieronyma, kòaza,

spomienka

Sobota: sv. Terézie z Lisieux, panny a uèite¾ky Cirkvi,

sviatok

spomienka

Nede¾a: 27. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
KRAJINOU, ZA KTORÚ SA V TOMTO TÝDNI MODLÍME JE:

LITVA

VEÈERADLO - pondelok o 17.00 hod.
* 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. Prvé stretnutie detí aj rodièov bude v sobotu 8. októbra. V sakristii
si rodièia môu vyzdvihnú prihlášku. Je aj na našej webovej stránke.
* Chcem Vás poprosi a povzbudi, aby ste sa nebáli bra si katolícke noviny, ktoré sú
umiestené vzadu. Na zaèiatku sme uvaovali o zrušení odberu, ale napokon som sa rozhodol,
e je dobré, ak tento týdenník zostane vo farnosti k dispozícii, hoci v menšom poète.
* Chcem da do pozornosti monos uskutoèni PÚ DO KRAKOVA v tomto jubilejnom
roku Boieho milosrdenstva. Ak by sme ju chceli ma pokojnejšiu, mohla by by v týdni.
V sobotu je tam viac pútí zo Slovenska. Ale som otvorený pre kadú monos /okrem štvrtku/.
* Aj v tomto školskom roku sa iaci môu zapoji do Biblickej olympiády a súae Biblia
oèami detí. Povzbudzujem rodièov, aby si s demi èítali predpísané knihy, hovorili o texte
a potom budú lepšie môc pozna tie udalosti a môu sa zapoji do súae na škole.
* Pri zbierke na opravu kostola ste vyzbierali 414,- €.
Srdeèné Pán Boh zapla za všetky Vaše štedré milodary.
Tento týdeò upratuje 8. skupina p. Rusnákovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 26.9.2016 A 2.9.2016
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nede¾a:

-

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.30
8.00
10.00

† rodièia Ján a Júlia a švagor Ján
† manel a za uzdravenie dcéry
† Ondrej a ofia
† rodièia Pavel a Veronika a Katarína
Za Boiu pomoc pre manelov
Na úmysel celebranta
Za zdravie a poïakovanie za preité roky
Za farníkov

¼udovít Sobôtka,

farár

