P R E D A J N Á

18.9.2022

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
PONDELOK Spomienka Sv. Januára, biskupa a mučeníka
UTOROK Spomienka Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
STREDA
Sviatok
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
PIATOK
Spomienka Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
ÚMYSLY

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

18.9.
21.9.
23.9.
24.9.
25.9.

930
1800
1800
1800
930

Za † Máriu a Jozefa Schönových
Za † rodičov Petra a Júliu
Za † Jána Šály a mamu
Na úmysel rodiny
Za farníkov
OZNAMY

V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok
po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
 Katolícke noviny v čísle 37 zaostrujú na duchovné materstvo a na to, ako ho
prežívajú rehoľné sestry; rozprávajú sa s historikom Róbertom Letzom
o mariánskej úcte na našom území; približujú sedem bolestí Panny Márie.
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili kostol.
 Bratia a sestry, chcem sa ešte poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu. Za upratanie a výzdobu
celej Kalvárii, za prípravu pohostenia, pani organistke a spevokolu, miništrantovi, p.
Dubravskému za ozvučenie, p. Cabanovi za transport na Kalváriu všetkých
potrebných veci, za transport lavíc, za pomoc pri obede... Všetkým menovaným aj
nemenovaným Pán Boh Vám zaplať.


Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

18.9.2022

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
PONDELOK Spomienka Sv. Januára, biskupa a mučeníka
UTOROK Spomienka Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
STREDA
Sviatok
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
PIATOK
Spomienka Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
ÚMYSLY

8:00
11:00
20.9. Utorok 18:00
22.9. Štvrtok 18:00
8:00
25.9. Nedeľa
11:00
18.9. Nedeľa

Za  rodičov Šárikových
Za  Jaroslava nedožitých 65. rokov
Za  rodičov Murínových a Štrbových, a ich deti
Za  Ľuboša, manžela, rodičov z oboch strán
Za  Sláva Bučku a rodičov
Za  Evu Bučkovú, rodičov, bratov a švagrinú
OZNAMY

V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po sv. omši bude
poklona k Oltárnej sviatosti.
 Katolícke noviny v čísle 37 zaostrujú na duchovné materstvo a na to, ako ho
prežívajú rehoľné sestry; rozprávajú sa s historikom Róbertom Letzom o mariánskej
úcte na našom území; približujú sedem bolestí Panny Márie.
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 100,-€. Pán Boh zaplať za milodar.
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol.
 Bratia a sestry, chcem sa ešte poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu. Za upratanie a výzdobu
celej Kalvárii, za prípravu pohostenia, pani organistke a spevokolu, p. kostolníkovi,
miništrantovi, p. Dubravskému za ozvučenie, p. Cabanovi za transport na Kalváriu
všetkých potrebných veci, za transport lavíc, za pomoc pri obede... Všetkým
menovaným aj nemenovaným Pán Boh Vám zaplať.


Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

