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

Streda: POPOLCOVÁ STREDA - DEÒ PRÍSNEHO PÔSTU

Nede¾a: 1. PÔSTNA NEDE¼A - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Dnes o 15.00 hod. vo fare ponúkam monos pozrie si muzikál
Milosrdní ako Otec, ktorý nahrali topo¾èianski veriaci. Posedenie pri èaji a tom, èo si kto
prinesie nás môe obohati a zároveò pripravi na slávenie blíiaceho sa pôstu.
* Na popolcovú stredu sa zdriavame mäsitého pokrmu /viae od 14. roku ivota a do smrti/.
Nie je moné nahradi ho iným skutkom. A v stredu je aj deò prísneho pôstu /viae od 18.
do 60. roku ivota/. Môeme sa raz najes do sýta a dvakrát si trochu zajes. Je dobré
k primeranému pôstu vies aj deti, ktoré ešte nie sú viazané prísnym pôstom.
* V tomto týdni je prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové kòazské a reho¾né povolania.
* V tomto týdni máme aj prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatos bude vyloená o 17.00 hod.
Pristúpi k sviatosti zmierenia bude moné: PONDELOK /17.00-17.45 hod./
STREDA /17.00-17.45 hod./ PIATOK /16.30-17.00 hod./*
* O 17.15 hod. sa budeme spoloène modli kríovú cestu.
* Na budúcu nede¾u bude JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU.
* Ïakujem všetkým, ktorí ste v tomto týdni pridali ruku k dielu i modlitby pri dotváraní
našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Tento týdeò upratuje 3. skupina p. Rusnákovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 27.2.2017 A 5.3.2017
Pondelok: - 18.00
Utorok: - 7.30
- 18.00
Streda:
Štvrtok: - 18.00
- 18.00
Piatok:
Sobota: - 7.30
NEDE¼A: - 8.00
- 10.00

Poïakovanie za ivotné jubileá
Poïakovanie za ivotné jubileum
Za obrátenie hriešnikov
† Bertuška
Poïakovanie za 70 a 45 rokov ivota
† Františka
† Pavol a Mária a Juraj a Mária
Za farníkov

¼udovít Sobôtka,

farár

