FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - B

Pondelok: OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok
Utorok: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Štvrtok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa: 4. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - B

* SVÄTÉ OMŠE SA MINIMÁLNE DO 7.2.2021 NESLÁVIA VEREJNE.
* Dišpenz od povinnej účasti na svätej omši je stále v platnosti.
* Úmysly svätých omší budú slávené tak, ako ste si ich nahlásili.
* Na našej webovej stránke nájdete aj štatistiku za rok 2020.
* Dnes je Nedeľa Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.
Nebojme sa brať do rúk Sväté písmo a v ňom „počúvať“, čo nám chce Boh povedať,
aby náš život mal zmysel a prinášal ovocie. Nótu o Božom slove si možno stiahnuť.
* Pápež František vyhlásil Rok svätého Jozefa. Na webe si možno stiahnuť dokument,
v ktorom sa píše o podmienkach získania úplných odpustkov.
* Srdečná vďaka všetkým, ktorí ste aj v dobe prázdnych kostolov našli spôsob,
ako prispieť na chod farnosti. Či už osobne prineseným príspevkom alebo prevedením
na účet. Ak by niekto chcel prispieť, môže tak urobiť na čísle účtu:
IBAN: SK69 0900 0000 0004 3323 5972. Do poznámky je dobré napísať: Milodar

* Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste v tomto týždni pridali ruku k dielu
i modlitby pri dotváraní našej farnosti. Modlím sa za Vás a nech Vám všetko
dobrý Pán Boh odmení.

Tento týždeň upratuje 3. skupina p. Voskárovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 25.1.2021 AŽ 31.1.2021
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDEĽA:

***
***
***
***
***
***
***

† Ivan Kremnický
† Ondrej Hrmo, kňaz
Za farníkov
† Július a Amália
† Andrej Kornáš
Za duše v očistci
Za Božie požehnanie rodín a na ich úmysly

Ľudovít Sobôtka, farár
Stránka farnosti: www. starasasova.fara.sk * Fotogaléria: starasasova.zonerama.com * Mail: bb.starasasova@gmail.com

