FA R S K É O Z N A M Y
NARODENIE PÁNA, SLÁVNOS S OKTÁVOU
Pondelok: SV. ŠTEFANA, prvého muèeníka, sviatok
Utorok: SV. JÁNA, apotola a evanjelistu, sviatok
Streda: SV. NEVINIATOK, muèeníkov, sviatok
Štvrtok: SV. RODINY JEIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok

Nede¾a: SLÁVNOS PANNY MÁRIE BOHORODIÈKY
KRAJINOU, ZA KTORÚ SA V TOMTO TÝDNI MODLÍME JE:

TALIANSKO

* Dnes si pri všetkých svätých omšiach vo vyznaní viery pri slovách "a mocou Ducha Svätého ... a stal sa
èlovekom" na znak úcty k tomuto tajomstvu pok¾akneme na kolená.

* V piatok na sviatok Svätej rodiny si prítomní manelia môu obnovi svoje manelské s¾uby.
* V sobotu 31. decembra 2016 bude svätá omša o 16.00 hod. ako poïakovanie za dary
a milosti uplynulého roku. V noci o 23.30 hod. bude vyloená Oltárna sviatos k poklone.
Ukonèenie poehnaním bude pred polnocou. Kto bude chcie takýmto spôsobom poïakova
za uplynulý rok a privíta ten nový, je srdeène vítaný.
* Ïakujem všetkým ochotným a šikovným, ktorí pripravili tento náš chrám na slávenie
vianoèných sviatkov. Ïakujem tie všetkým za blahoelania i drobné dary, dávané s láskou.
Ïakujem aj všetkým, ktorí ste v tomto období pristúpili ku sviatosti zmierenia a otvorili ste
svoje srdcia Bohu a Jeišovi. Nech sú Vaše srdcia otvorené po celý rok, aby Vás Pán mohol
poehnáva. A samozrejme ïakujem aj všetkým, ktorí ste akýmko¾vek spôsobom prispeli
k spoloènému dobru. Nech Vám to štedrý Pán Boh bohato odmení na tele i na duchu.

POKOJNÉ PREITIE VIANOC,
POEHNANIE OD NOVONARODENÉHO DIEAA JEIŠA
A JEHO STÁLU PRÍTOMNOS V SRDCI VÁM VYPROSUJE
VÁŠ DUCHOVNÝ OTEC ¼UDOVÍT
Tento týdeò upratuje 3. skupina p. Rusnákovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 26.12.2016 A 1.1.2017
Pondelok: Utorok: Streda:
Štvrtok: Piatok:
Sobota: Nede¾a: -

8.00
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.00
8.00
10.00

† Vieroslava
† rodièia a príbuzní
† starí rodièia Ján a Mária a vnúèatá
† Mária Frolová /1. výroèie/
† Jana /1. výroèie/
Za Boie poehnanie rodín, na ich úmysly + modlitbová stena
Poïakovanie za dary a milosti uplynulého roku
† kòaz Štefan
Za farníkov
¼udovít Sobôtka, farár

