FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť - prikázaný sviatok
Piatok: SV. MATEJA, apoštola, sviatok
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

* Popoludní od 14.00 do 15.00 hod. bude v kostole možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu.
* V máji sa 10 min. pred svätou omšou modlíme mariánske litánie pri soche Panny Márie.
V tomto mesiaci sme pozvaní pápežom Františkom modliť sa za obete pandémie
a ich príbuzných.
* Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Chceme prosiť o požehnanie polí a siatin,
aby nám priniesli dobrú úrodu.
* Vo štvrtok je PRIKÁZANÝ SVIATOK a preto je potrebné zasvätiť ho ako nedeľu.
* 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.
* Ak niekto chce prispieť na chod farnosti, stále tak môže urobiť na čísle účtu:
IBAN: SK69 0900 0000 0004 3323 5972. Do poznámky je dobré napísať: Milodar.

* 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 8. skupina p. Lukáčovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 10.5.2021 AŽ 16.5.2021
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDEĽA:

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

Za Božie požehnanie našich polí a siatin
Za Božiu pomoc rodine Flimelovej
Na úmysel ordinára
Za farníkov
Na úmysel
Za zdravie a Božiu pomoc manželom
Za farníkov
Na úmysel ordinára

/Prosebný deň/

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

