FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
26. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - B
Pondelok: sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Streda: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, archanjelov, sviatok
Štvrtok: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok: sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Sobota: Svätých anjelov strážcov, spomienka
Nedeľa: 27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - B

Nachádzame sa v ORANŽOVEJ FARBE a účasť na bohoslužbách sa riadi
podľa pravidiel vyvesených na výveskách. Z tohto dôvodu budú sväté omše v týždni
(pondelok až sobota) slávené pre všetkých veriacich (Režim 3 - max. 30 osôb).
Nedeľná svätá omša o 8.00 hod. je v režime 3 - pre všetkých veriacich
(max. 30 osôb) a o 10.00 hod. v režime 1 - kompletne zaočkovaní (max. 120 osôb).
Týždenné rozdelenie, ktoré máte na svojich letáčikoch bude platiť až od červenej
farby a v nedeľu to bude vždy vyhlásené počas oznamov. V prípade sviatkov
s jednou svätou omšou, bude táto vždy v režime 1.
* Dnes je celoslovenská zbierka pre Kubu. Srdečné Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
* V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatosť bude vyložená
po svätej omši. Sviatosť zmierenia v týždni od 17.15-17.45 hod.
* Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii a v tomto mesiaci sa odporúča
modlitba posvätného ruženca v spoločenstvách a najmä v rodinách, aby sa prehĺbila
naša úcta k Panne Márii.
* Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste v tomto týždni pridali ruku
k dielu i modlitby pri dotváraní našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Tento týždeň upratuje 8. skupina pani Lukáčovej.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 27.9.2021 AŽ 3.10.2021
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDEĽA:

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

Za sestry Satmárky
† manžel Ján
† Jozef Chmelo, kňaz /100. výročie narodenia/
Za Božie požehnanie pre sr. Teodóziu
Za obrátenie hriešnikov a zmier BSJ
Na úmysel /s-kňazi+MOD+MC+AND/
Za deti a vnúčence
Za farníkov

/1. piatok/
/1. sobota/

Ľudovít Sobôtka, farár
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