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FARSKÉ OZNAMY

3. nedeľa v cezročnom období
(27.1. – 3.2.2019)

„Oči všetkých v synagóge
sa upreli na neho.“
(Lk 1,1-21)

dátum
27.1.
nedeľa
28.1.
pondelok
29.1.
utorok
30.1.
streda
31.1.
štvrtok
1.2.
piatok
2.2.
sobota

3.2.
nedeľa

kalendár
3. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi

čas
9.00
10.30

______

18.00

+ z rodiny Kňazovických

______

18.00

Sv. Jána Bosca, kňaza

18.00

+ starí rodičia Helena a František Pažitní, sestra Terka,
zať Emil a vnučka Helenka
+ z rodiny Jursových a za Božiu pomoc pre manželov
Jursových

______

18.00

Za Božiu pomoc a dar viery pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

18.00

+ rodičia a sestra Oľga a Libuša

9.00
10.30

Za farníkov
Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina s rodinou

Obetovanie Pána
Hromnice
4. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

___

úmysel
Za farníkov
Poďakovanie za 70 rokov života
______



V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Počas týždňa spovedám hodinu pred sv. omšami. Zvlášť
pozývam žiakov a študentov k sv. spovedi ako poďakovanie za uplynulý školský polrok. Chorých po
domácnostiach spovedám v piatok.



Na budúcu nedeľu bude detský zbor na fare o 9.30 hod. a o 10.30 hod. deti spievajú na sv. omši.



Na budúcu nedeľu popoludní je na fare stretnutie pre starších farníkov.



Pre prihlásených účastníkov muzikálu „Povolanie pápež“ v pondelok 28. januára autobus odchádza
o 16.30 hod. od kláštorného kostola. Vstupenky budú rozdané v autobuse.



Vo štvrtok po večernej sv. omši o 19.15 hod. sú na fare Modlitby otcov.



Keďže sú v piatok polročné školské prázdniny stretnutie pre mladých nebude.



V sobotu je sviatok Obetovanie Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Večerná sv. omša v tomto prípade nie
je z nasledujúcej nedele, ale zo sviatku Obetovania Pána. Pri sv. omši bude obrad požehnania sviec. Sviece
si prineste so sebou.



Vstupenky na Kresťanský ples sú vypredané.



Na stolíku v strede kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny za 0,70 €
a katolícky časopis Milujte sa za 1,50 €.



Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 50 a 30 €. Pán Boh odplať!

