FA R S K É O Z N A M Y
PANNY MÁRIE BOHORODIÈKY, SLÁVNOS
Pondelok:

sv. Bazila Ve¾kého a Gregora Nazianzského, bis. a uè. Cirkvi, spom.
Utorok: Najsvätejšieho mena Jeiš, ¾ub. pomienka.

Piatok: ZJAVENIE PÁNA, slávnos a prikázaný sviatok
Nede¾a: KRST KRISTA PÁNA, SVIATOK
KRAJINOU, ZA KTORÚ SA V TOMTO TÝDNI MODLÍME JE:

MALTA

* Trojkrá¾ové poehnanie domov budem robi od 6. do 8. januára 2017. Vzadu je rozpis,
prosím zapíšte si deò, v ktorom Vás môem navštívi. Napíšte aj adresu a kontakt na Vás,
aby som Vám vedel upresni èas, kedy prídem.
* V piatok je PRIKÁZANÝ SVIATOK a preto je potrebné zasväti ho ako nede¾u,
aj úèasou na svätej omši.
* Na budúcu nede¾u je 2. nede¾a v mesiaci a preto budeme ma zbierku pre potreby farnosti,
najmä na práce, ktoré by sme chceli previes v tomto roku.
* Chcem poprosi deti z našej farnosti ako aj iných ochotných pomôc. Je monos zbiera
pouité známky z listov èi starých poh¾adníc. Minimálny okraj 0,5 cm, musia by nepoškodené.
Deti nech to robia pod doh¾adom, aby neznièili nejaké vzácne poh¾adnice. Známky budú
odovzdané misionárom, ktorí z ich predaja potom podporujú svoje misie. Známky môete
prinies do konca januára do kostola alebo do fary.
* Ïakujem všetkým, ktorí ste v uplynulom roku prispeli k rastu našej farnosti po stránke
duchovnej i materiálnej. Ïakujem za všetky Vaše modlitby a obety. Nech Vám to štedrý Pán
Boh bohato odmení na tele i na duchu.

BOIE POEHNANIE A HOJNOS DAROV DUCHA SVÄTÉHO
VÁM DO NOVÉHO ROKA 2017 VYPROSUJE
VÁŠ DUCHOVNÝ OTEC ¼UDOVÍT
Tento týdeò upratuje 4. skupina p. Zacharovskej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 2.1.2017 A 8.1.2017
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nede¾a:

-

18.00
18.00
18.00
7.30
8.00
10.00
7.30
8.00
10.00

† Cecília a Jozef
† manel Jaroslav a rodièia
† ¼ubomír
Za nové kòazské a duchovné povolania /s-DP/
Za farníkov
Za obrátenie hriešnikov a za zmier BSJ
Poïakovanie za 75 rokov ivota
Za Boiu pomoc rodine Slobodníkovej
Za farníkov
¼udovít Sobôtka,

farár

