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

Pondelok: sv. Františka Assiského, spomienka
Štvrtok: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa: 28. 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.
* Popoludní o 15.00 hod. bude pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
* V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci.
Prosím o modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania.
* Rodičia, ktorí majú záujem, aby ich deti prijali v budúcom roku prvýkrát sviatosť
Eucharistie, nech si stiahnu prihlášku na našej farskej stránke a prinesú mi ju do konca
októbra do kostola alebo do fary .
* Pri zbierke pre Kubu sa vyzbieralo 491,- €. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým
za milodary a tiež 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 9. skupina pani Solčániovej.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 4.10.2021 AŽ 10.10.2021
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDEĽA:

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

† manžel Vladimír
† manžel Eduard, syn Peter a rodičia
† manžel a za uzdravenie dcéry
Za nové duchovné povolania a za seminaristov
Za Božiu pomoc pre Jozefa, Andreja a Ľudmilu
† rodičia a brat
Za farníkov
Za Božiu pomoc a zdravie pre vnučku a vnuka

/1. štvrtok/

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

