FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
23. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A
¾ubovo¾ná spomienka
spomienka
tvrtok: POVÝENIE SVÄTÉHO KRÍA, sviatok
Piatok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska, slávnos
Sobota: sv. Kornélia, pápea a Cypriána, biskupa, muèeníkov, spomienka
Utorok: Najsvätejieho mena Panny Márie,
Streda: sv. Jána Zlatoústeho,

biskupa a uèite¾a Cirkvi,

Nede¾a: 24. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Prosím o postupné doruèenie prihlášok na prvé sväté prijímanie a birmovku v roku 2018.
* Dnes popoludní o 15.00 hod. budeme ma pobonos k Boiemu Milosrdenstvu
pred vyloenou Oltárnou sviatosou s poehnaním. Srdeène na òu pozývam.
* V piatok na slávnos je vo¾ný deò a aj sväté omše budeme ma ako v nede¾u.
* V sobotu by sme mali odstráni starý koberec a vyèisti, prípadne i vydezinfikova, podlahu
pred poloením nového koberca. Prosím ochotných pomôc pri tejto práci, aby ste mi po svätej
omši povedali, e si to urobíme sami. V opaènom prípade nám to urobí firma za 240,- €.
* Ak by mal niekto záujem ís 15. septembra na pú do Šaštína, nahláste sa u p. Hrèkovej.
* Dòa 30. septembra 2017 sa na blahoreèenie dona Titusa Zemana pripravuje pú
do Bratislavy. Záujemcov prosím zapísa sa do budúcej nedele na zoznam vzadu v kostole.
* Prosím deti, ktoré by chceli zaèa nacvièova spevy a vytvori tak nový detský spevokol
pod vedením p. Flimelovej, aby zostali po svätej omši aj s rodièmi a dohodnete sa ako ïalej.
* Srdeèné Pán Boh zapla všetkým, ktorí ste v tomto týdni pomohli s prácami pri kostole
i pri fare a tie za Vaše modlitby a obety. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Tento týdeò upratuje 4. skupina p. Zacharovskej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 11.9.2017 A 17.9.2017
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDE¼A:

- 18.00
- 18.00
- 18.00
- 18.00
- 8.00
- 10.00
- 7.30
- 8.00
- 10.00

† rodièia Elena a ¼udovít
† Pavol
Na úmysel rodiny Pernišovej
† Ján a Anna a príbuzní
Za farníkov
Za zdravie a Boiu pomoc
Poïakovanie za Boie dorodenia
Za farníkov
† Štefan Krahulec
¼udovít Sobôtka,

farár

