LITURGICKÉ OZNAMY
SLÁVNOS NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Utorok: sv. Antona Paduánskeho,

kòaza a uèite¾a Cirkvi,

spomienka
slávnos

tvrtok: NAJSVÄTEJIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,

Nede¾a: 11. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* V utorok je monos ís veèer na Staré Hory. Treba sa èím skôr prihlási u p. Hrèkovej.
* Vo štvrtok je PRIKÁZANÝ SVIATOK a preto je potrebné zasväti ho ako nede¾u,
nako¾ko je to moné aj úèasou na svätej omši. Veriaci, ktorý sa vo štvrtok zúèastní na speve
Ctime túto Sviatos slávnu, môe za obvyklých podmienok získa ÚPLNÉ ODPUSTKY.
V prípade pekného poèasia budeme ma aj procesiu okolo kostola. Prosím pripravi oltáriky.
* Zmena èasu svätých omší: V stredu bude svätá omša ráno o 7.30 hod. a v nede¾u bude
druhá svätá omša slávená veèer o 18.00 hod.
* V nede¾u Farnos Banská Bystrica - mesto organizuje slávnos Boieho tela s procesiou
spoloène pre celé mesto. Svätú omšu bude vo farskom kostole celebrova diecézny biskup
Marián Chovanec. Veriaci sú na òu srdeène pozvaní. Z tohto dôvodu nemajú by sväté omše
v jednotlivých farnostiach v èase konania slávnosti. Prosím tých, ktorí robíte oltáriky v meste a
viete èo všetko treba, aby ste zabezpeèili postavenie oltárika tak, ako po iné roky.
* Ïakujem èlenom farskej rady za rady. Taktie ïakujem všetkým, ktorí ste sa v tomto týdni
aktívne zapájali do ivota farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení svojím poehnaním.

Tento týdeò upratuje 9. skupina p. Eisnerovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 12.6.2017 A 18.6.2017
Pondelok: - 18.00
Utorok: - 18.00
Streda:
- 7.30
Štvrtok: - 18.00
- 18.00
Piatok:
Sobota: - 7.30
NEDE¼A: - 8.00
- 18.00

Za zdravie a Boiu pomoc pre mamu
Za dary Ducha Svätého pre syna
Za zdravie a Boiu pomoc pri operácii
Za farníkov
Na úmysel
Na úmysel ordinára
Za farníkov
† manel Jozef a rodièia

¼udovít Sobôtka,

farár

