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FARSKÉ OZNAMY

„Môj dom
je domom modlitby.“

25. nedeľa v cezročnom období
(23.9. – 30.9.2018)

dátum
23.9.
nedeľa

kalendár
25. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

čas
9.00
10.30

24.9. pondelok

____

25.9. utorok

____
____

26.9. streda

____

27.9. štvrtok
28.9. piatok
29.9. sobota

Sv. Vincent de Paul

30.9.
nedeľa





















„Kto chce byť prvý, nech
je služobník všetkých.“
(Mk 9, 30-37)

úmysel
Za farníkov
Poďakovanie za 50 rokov života a + Martin
____

18.00
14.30
18.00
18.00
18.00

Za Božiu pomoc pre Zuzanu, bábätko, rodinu a spolužiakov
+ Štefan Janeček – pohrebná sv. omša; kláštorný kostol
+ František Repiský a za Božiu pomoc pre Margitu
+ rodičia a súrodenci
+ Viliam Gabriš a manželka

Sv. Michala, Gabriela
a Rafaela, archanjelov

18.00

+ Karol a Júlia Meszárošoví, syn Ladislav a vnuk Milan

26. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00
10.30

Na úmysel
Za farníkov, osobitne za našich birmovancov

____

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania na sv. omši o 10.30 hod.
Zároveň opätovne prosím o modlitby za birmovancov a ich rodiny.
Pozývame vás všetkých, osobitne rodičov, birmovných rodičov a rodiny birmovancov na spoločnú
moderovanú adoráciu našich birmovancov, ktorá bude vo štvrtok po večernej sv. omši. Začíname sv.
omšou o 18.00 hod. Po adorácii je v kostole posledné stretnutie pred birmovkou.
V sobotu 29.9. od 9.00 hod. budeme spovedať birmovancov, prípadne i rodičov a ostatných príbuzných.
Rodičia a ostatní príbuzní môžu využiť možnosť sv. spovede aj v priebehu týždňa pred sv. omšami
v dolnom alebo farskom kostole. Birmovní rodičia, ktorí nebývajú v našej farnosti sa môžu vyspovedať aj
vo svojej farnosti. Po sv. spovedi o cca. o 10.30 hod. sa bude pokračovať upratovaním kostola.
Informácie k Sviatosti birmovania si môžete prečítať na výveske.
Modlitby matiek Vás pozývajú na modlitbové trojdnie: v piatok, v sobotu a v nedeľu. Info na výveskách.
Členovia SSV si môžu počas týždňa po sv. omšiach v sakristii prevziať podielovú knihu, Svätovojtešský
kalendár, DVD a zaplatiť členské na nasledujúci rok.
Predbežne informujem, že v nedeľu 7. októbra popoludní bude sv. omša v Kaplnke v Pannónskom háji.
Začíname modlitbou sv. ruženca o 15.00 hod. a po nej bude sv. omša.
Pozývame manželov prísť si obnoviť manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie na kurz MMM 2:
„Manželstvo Misia Možná 2“ v termíne 11.-13. januára 2019 v Modre Harmónii. Info na výveskách.
Ešte je niekoľko voľných miest na kurz Manželské večery, ktorý je určený pre manželské páry v každom
veku. Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí – raz do týždňa, sedem pondelkov za sebou, v príjemnom
prostredí, aj s večerou. Súkromie každého páru je rešpektované. Kurz prebieha od 1. októbra
do 12. novembra 2018 v Hoteli Maxim. Cena je dobrovoľná. Počas večera je možnosť postarať sa o vaše
deti. Viac info na výveskách.
Prosím chlapov o pomoc v areáli kostola ako pomocnú silu pri stavbe kamenných múrov počas celého
týždňa od pondelka do piatku od 7.00 hod. do večernej sv. omše. Poprosil by som, keby ste mi mohli dať
o sebe vedieť, v ktorých dňoch a v akom čase by ste mohli prísť pomôcť. Veľká vďaka!
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 100 a 50 €. Vďaka!

