LITURGICKÉ OZNAMY
PIATA PÔSTNA NEDE¼A - A

Pondelok a sobota: Férie po 5. pôstnej nedeli

Nede¾a: KVETNÁ NEDE¼A - NEDE¼A UTRPENIA PÁNA

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 s poehnaním. Srdeène na òu pozývam.
* Na budúcu nede¾u si môete prinies ratolesti na poehnanie. Pri rannej svätej omši budeme
ma slávnostný vstup z predsiene kostola. Pri druhej svätej omši prosím deti s rodièmi
a aj iných, ktorí môu, aby sme sa zhromadili pri boènom vstupe a pôjdeme v procesii
cez zadný vstup do kostola.
* Blíi sa koniec pôstneho obdobia: ak ste mali doma "pôstnu krabièku" a šetrili ste na misijný
úèel, môete v priebehu ve¾konoènej oktávy prinies túto nasporenú sumu a spoloène ju
odvediem na príslušný úèet. Nemusíte tak s malými sumami chodi na poštu sami.
* Na budúcu nede¾u je Medzinárodný deò mládee a preto je vyhlásená zbierka na mláde.
Keïe je aj druhá nede¾a v mesiaci, budeme ma aj zbierku na kostol a pre potreby farnosti.
Zbierky budú nasledovne:
1. ZVONÈEK + POTREBY FARNOSTI /réia, opravy, vykurovanie/ - vo svätej omši
2. MLÁDE - po svätej omši
* Ïakujem všetkým, ktorí ste v tomto týdni pridali ruku k dielu i modlitby pri dotváraní
našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení svojím poehnaním.

Tento týdeò upratuje 8. skupina p. Rusnákovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 3.4.2017 A 9.4.2017
Pondelok: - 18.00
Utorok: - 18.00
- 18.00
Streda:
Štvrtok: - 18.00
- 18.00
Piatok:
Sobota: - 7.30
NEDE¼A: - 8.00
- 10.00

Za Boiu pomoc a zdravie pre rodinu
Za Boiu pomoc pre rodinu Kostrianovú

† mama a za zdravie a Boie poehnanie pre rodinu
† Valéria, Jozef a starí rodièia
Na úmysel rodiny Perniovej

† rodièia a sestra
Poïakovanie za 75 rokov ivota

Za farníkov

¼udovít Sobôtka,

farár

