LITURGICKÉ OZNAMY
5. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

Pondelok: sv. Pavla Mikiho a spol.,
Piatok: sv. kolastiky,

spomienka
spomienka

muèeníkov,

panny,

Nede¾a: 6. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Dnes popoludní o 15.00 hod. budeme ma pobonos k Najsvätejšiemu Srdcu Jeišovmu
pred vyloenou Oltárnou sviatosou aj s poehnaním. Srdeène na òu pozývam.
* V sobotu 11. februára 2017 bude 25. svetový deò chorých. V tento deò budem ude¾ova
SVIATOS POMAZANIA CHORÝCH poèas svätej omše pre všetkých chorých a starších
/nad 60 rokov/. Svätá omša bude o 10.00 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 ochotným, ktorí odstránili vianoènú výzdobu, tým, ktorí èistili priestor okolo
kostola od napadaného snehu a tie 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.
* Na budúci týdeò bude druhá nede¾a v mesiaci a my budeme ma zbierku pre potreby
farnosti. Rozbehli sa projektové práce a vybavujú sa povolenia na realizáciu nového kúrenia.
Prosím tie o modlitby, aby to netrvalo príliš dlho a aby sme mohli zaèa s prácami hneï, ako
budeme ma dostatok financií.

Tento týdeò upratuje 9. skupina p. Eisnerovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 6.2.2017 A 12.2.2017
Pondelok: - 18.00
Utorok: - 18.00
- 18.00
Streda:
Štvrtok: - 18.00
- 18.00
Piatok:
Sobota: - 10.00
NEDE¼A: - 8.00
- 10.00

Poïakovanie za doitých 75 rokov
† príbuzní a známi
† rodièia Janovcovci a sestra Iveta
† manelka Elenka
† O¾ga
Za chorých a trpiacich /s/
Za zdravie a Boiu pomoc pre Timka a manela
Za farníkov

¼udovít Sobôtka,

farár

