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

Pondelok: SV. TOMÁA,
Streda: SV. CYRILA A METODA,

apotola,

sviatok

slovanských vierozvestov,

slávnos

Nede¾a: 14. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Monos objedna si èasopis rebrík. Letáèik s objednávkou je v sakrestii.
* Dnes popoludní o 15.00 hod. budeme ma pobonos k Najsvätejšiemu Srdcu Jeišovmu
pred vyloenou Oltárnou sviatosou s poehnaním. Po nej sa pomodlíme aj novénu
k preèistému Srdcu Panny Márie. Srdeène na òu pozývam.
* V tomto týdni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové duchovné 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 a PIATOK /17.00-17.45 hod./
* Na našej webovej stránke farnosti sú u prihlášky pre prvoprijímajúcich v budúcom školskom
roku a tie prihlášky na prijatie sviatosti birmovania, ktorá bude pribline v októbri 2018.
* Prosím všetkých, ktorí sa modlíte posvätný ruenec pred svätou omšou, aby sa zachovala tá
forma modlitby, ktorá je schválená Cirkvou. Iné modlitby, ktoré nie sú súèasou modlitby
posvätného ruenca je moné modli sa mimo ruenca. Jedná sa o ¾udovú zbonos, ktorá má
tie svoje zákonitosti a je dobré aj prostredníctvom ruenca vytvára jednotné spoloèenstvo.
* 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 - 3.7.2017 A 9.7.2017
Pondelok: - 18.00
Utorok: - 18.00
- 18.00
Streda:
Štvrtok: - 18.00
- 18.00
Piatok:
Sobota: - 7.30
NEDE¼A: - 8.00
- 10.00

Na úmysel rodiny Pernišovej
Za zdravie a Boiu pomoc pre Máriu
Poïakovanie za 80 rokov ivota manela
Za nové duchovné povolania
Poïakovanie za roky spoloèného ivota
† rodièia a brat
Za zdravie a Boiu pomoc pre Martu
Za farníkov

¼udovít Sobôtka,

farár

