FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
26. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A
spomienka
spomienka
Sobota: Ruencovej Panny Márie, spomienka

Pondelok: Svätých anjelov strácov,
Streda: sv. Frantika Assiského,

Nede¾a: 27. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* Prvé stretnutie rodièov /aspoò jedného/ a detí, ktoré majú pristúpi bude
v piatok 6. októbra 2017 po svätej omši vo fare.
* Prvé stretnutie birmovancov bude v sobotu 7. októbra 2017 o 17.00 hod. vo fare.
* Zaèal sa október, mesiac Ruencovej Panny Márie. Ve¾mi sa odporúèa spoloèná modlitba
posvätného ruenca, najmä v rodine. My sa ho modlíme 40 minút pred svätou omšou.
* V tomto týdni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové duchovné povolania.
* Vo farnosti sa tvorí nové duchovné spoloèenstvo Sluobníci Jeišovho Ve¾kòazského Srdca,
ktoré má za cie¾ modli sa za kòazov. Pri osobnom rozhovore so sestrou, ktorá má na starosti
šírenie tejto myšlienky, sme sa dohodli, e prvoštvrtkové adorácie budú 1 hodinové
a budú zamerané na modlitby a ciele spoloèenstva.
* V tomto týdni máme prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatos bude vyloená po svätej omši.
Pristúpi k sviatosti zmierenia bude moné: PONDELOK a PIATOK /17.00-17.40 hod./
* Srdeèné Pán Boh zapla za všetky sluby, modlitby i obety pre dobro farnosti.
Nech Vám je sám dobrý Pán Boh odmenou. A ja Vás zasa chcem pozva na skromnú odmenu na farský gu¾ášik v sobotu 7. októbra 2017 o 12.00 hod. pri fare.

Tento týdeò upratuje 7. skupina p. Lormuszovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 2.10.2017 A 8.10.2017
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDE¼A:

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

† manel a za uzdravenie dcéry
† manel Ondrej a rodina
† Eva
Za nové duchovné povolania
Za obrátenie hriešnikov
Za Boiu pomoc rodine
Za farníkov
Poïakovanie za 60 rokov ivota
/1. výroèie/

¼udovít Sobôtka,

farár

