FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

Pondelok: SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolov, sviatok
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

* Dnes popoludní od 14.00 do 15.00 hod. bude v kostole možnosť pristúpiť k svätému
prijímaniu. Maximálny počet prítomných v našom kostole je 8 ľudí vrátane kňaza.
* V máji sa 10 min. pred svätou omšou modlíme mariánske litánie pri soche Panny Márie.
* Na budúci rok plánujem vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti.
Prosím záujemcov /vek min. 13 rokov/, aby si stiahli prihlášku z našej stránky
a vyplnenú mi ju priniesli do fary alebo do kostola. Termín prihlasovania je do konca
júna 2021. Príprava by sa začala začiatkom septembra.
* Na našej webovej stránke je možnosť pozrieť si novú virtuálnu panorámu
nášho kostola. * 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, stále tak môže urobiť na čísle účtu:
IBAN: SK69 0900 0000 0004 3323 5972. Do poznámky je dobré napísať: Milodar.

* Pri zbierke na seminár sa vyzbieralo 95,- € a počas pôstu sme na projekt Pôstna
krabička vyzbierali a odoslali 312,- €. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom,
a tiež tým, ktorí ste v uplynulom týždni pomáhali svojimi modlitbami,
obetami i finančne našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Tento týždeň upratuje 7. skupina p. Flimelovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 3.5.2021 AŽ 9.5.2021
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDEĽA:

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

Eduard, syn Peter a rodičia
Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Benedekovú
Na úmysel darcu
Za nové duchovné povolania a za seminaristov
Za obrátenie hriešnikov a zmier BSJ
† manžel a za uzdravenie dcéry
Za farníkov
SKYPE
† starí rodičia Ernest a Valéria
Ľudovít Sobôtka, farár

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

