LITURGICKÉ OZNAMY
4. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A
spomienka
tvrtok: OBETOVANIE PÁNA, sviatok
Piatok: Sv. Blaeja, biskupa a muèeníka, ¾ubovo¾ná spomienka
Utorok: Sv. Jána Bosca,

kòaza,

Nede¾a: 5. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Na sviatok Obetovania Pána budeme ma v úvode poehnanie hromnièných sviec. Môete si
prinies vlastné sviece, ktoré si po poehnaní odnesiete do svojich príbytkov.
* V tomto týdni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové kòazské a reho¾né
povolania. Adorácia vo štvrtok bude obetovaná na tento úmysel.
* V tomto týdni máme aj prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatos bude vyloená o 17.00 hod.
Pristúpi k sviatosti zmierenia bude moné: PONDELOK a PIATOK /17.00-17.45 hod./
* V piatok pri svätej omši udelím prítomným veriacim svätoblaejské poehnanie.
* Kadú 1. sobotu v mesiaci chceme obnovi "Fatimské soboty" na Staré Hory.
Autobus odchádza o 8.30 hod. od Penziónu na Krivánskej ulici.
* V sobotu 11. februára 2017 bude 25. svetový deò chorých. V tento deò chcem ude¾ova
SVIATOS POMAZANIA CHORÝCH poèas svätej omše pre všetkých chorých a starších
/nad 60 rokov/. Svätá omša by bola o 11.00 hod., aby sa jej mohli zúèastni aj tí, ktorým ranné
vstávanie robí akosti. Ak viete o niekom vo svojom okolí, kto by ju mohol prija, prosím,
informujte ho a pomôte mu zúèastni sa tejto svätej omše.
* Ïakujem všetkým, ktorí ste v tomto týdni pridali ruku k dielu i modlitby pri materiálnom
i duchovnom raste našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Tento týdeò upratuje 8. skupina p. Rusnákovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 30.1.2017 A 5.2.2017
Pondelok: - 18.00
Utorok: - 18.00
- 18.00
Streda:
Štvrtok: - 18.00
- 18.00
Piatok:
Sobota: - 7.30
NEDE¼A: - 8.00
- 10.00

† manel a za uzdravenie dcéry
† manel Milan, rodièia a svokrovci
† rodièia a bratia
† Vladimír
† z rodiny Martincovej a Markovej
Za nové kòazské a reho¾né povolania
Za farníkov
Poïakovanie za 50 r. ivota a za zdravie a Boiu pomoc pre celú rod.

¼udovít Sobôtka,

farár

