FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
1. PÔSTNA NEDEĽA - ROK B

Pondelok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok
Nedeľa: 2. PÔSTNA NEDEĽA - ROK B

* SVÄTÉ OMŠE SA DO ODVOLANIA NESLÁVIA VEREJNE.
* Úmysly svätých omší sú slávené tak, ako si ich nahlasujete.
* O odpustkoch, ktoré môžeme denne získavať, sa možno dozvedieť
na našej farskej stránke v sekcii: Rok svätého Jozefa.
* Krížovú cestu sa cez internet pomodlíme v piatok o 17.00 hod.
* V stredu, piatok a sobotu sú JARNÉ KÁNTROVÉ DNI. Ich obsahom je:
"Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu".
* Prosím rodičov detí, ktoré by chceli v tomto roku pristúpiť k 1. svätému prijímaniu,
aby si stiahli prihlášku z naše farskej stránky, vyplnili ju a čím skôr ju poslali
na mailovú adresu farnosti. Po zaevidovaní pošlem podklady pre deti,
aby sa doma mohli pripravovať. Termín sa dohodne podľa situácie.
* 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.
Ak pripíšte aj mailovú adresu, príde Vám osobné poďakovanie.

* Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste v tomto týždni pridali modlitby i obety
za našu farnosť. Modlím sa za Vás a nech Vám všetko dobrý Pán Boh odmení.
Tento týždeň upratuje 7. skupina p. Flimelovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 28.2.2021 AŽ 28.2.2021
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDEĽA:

***
***
***
***
***
***
10.00

† krstní rodičia Michal a Margita Králikovci
† Aladár
Za Božiu pomoc a požehnanie pre deti
/Kántrový deň/
Za farníkov
Za duše v očistci
/Kántrový deň/
Za Božiu pomoc a požehnanie pre krstné a birmovné deti
/ONLINE
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

