LITURGICKÉ OZNAMY
PREMENENIE PÁNA , SVIATOK
Utorok: sv. Dominika,

kòaza,

spomienka

Streda: SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍA,

sviatok
sviatok
Piatok: sv. Kláry, panny, spomienka

panny a muèenice, spolupatrónky Európy,

tvrtok: SV. VAVRINCA,

diakona a muèeníka,

Nede¾a: 19. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Na webovej stránke farnosti sú prihlášky pre prvoprijímajúcich v budúcom školskom roku
a tie prihlášky na prijatie sviatosti birmovania, ktorá bude pribline v októbri 2018.
Starší ako 18 rokov nepotrebujú súhlas a podpisy rodièov.
* Dnes popoludní o 15.00 hod. budeme ma pobonos k Najsvätejšiemu Srdcu Jeišovmu
pred vyloenou Oltárnou sviatosou s poehnaním. Srdeène na òu pozývam.
* V tomto týdni si budem opä èerpa dovolenku a preto aj sväté omše budú ako
v dovolenkovom reime: ráno o 7.00 hod. okrem utorka.
* V sobotu 12. augusta som plánoval pú do Kláštora pod Znievom. Do vèera však bolo
zapísaných len 11 ¾udí, èo je na objednanie autobusu málo. V prípade, e po dnešnom dni poèet
prihlásených nedosiahne potrebný poèet, v sobotu by bola svätá omša ráno o 7.00 hod. tu
v tomto chráme a na pú by sa nešlo. Pokia¾ sa rozhodneme ís, v sobotu by svätá omša nebola.
Odchod autobusu by bol o 7.00 hod. spred zvonice.
*Na budúcu nede¾u bude 2. nede¾a v mesiaci a my budeme ma zbierku pre potreby farnosti.
* 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 8. skupina p. Rusnákovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 7.8.2017 A 13.8.2017
Pondelok: - 7.00
Utorok: ******
Streda:
- 7.00
Štvrtok: - 7.00
Piatok:
- 7.00
Sobota: ******
NEDE¼A: - 8.00
- 10.00

† Peter
***
† Július a Albeta
† sesternica a bratranci
Za zdravie a Boiu pomoc pre súrodencov
***
Za farníkov
Poïakovanie za Boie dobrodenia

¼udovít Sobôtka,

farár

