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FARSKÉ OZNAMY

16. nedeľa v cezročnom období
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Sv. Márie Magdalény (sviatok)
Utorok
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sviatok)
Štvrtok
Sv. Jakuba, apoštola (sviatok)
Piatok
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (spomienka)
Sobota
Sv. Gorazda a spoločníkov (spomienka)
Nedeľa
17. nedeľa v cezročnom období
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Lukášovej (7. skupina) a p.
Takáčovej (8. skupina). Počas prázdnin sa upratuje v pondelok a štvrtok po večernej sv. omši.
Vo štvrtok z tohto dôvodu adorácia končí pred večernou sv. omšou – nebude ani večerné
kompletórium.
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h Vás pozývame na spoločnú farskú adoráciu.
… Dávame do pozornosti zmeny počas letných prázdnin:
•
•

v mesiacoch júl a august nedeľná sv. omša o 19:30 h bývať nebude;

počas prázdnin sú zrušené úradné hodiny na farskom úrade - úradné záležitosti

vybavujte prosíme počas týždňa po sv. omšiach.
… Stále je možné prihlásiť sa záväzne na ďalší rok na stálu adoráciu cez našu farskú stránku alebo
osobne v sakristii.
… Kancelária centra bude otvorená tento týždeň v utorok a vo štvrtok od 16.00-17.30 h. Je ešte

možné prihlásiť birmovancov aj prvoprijímajúcich na budúci školský rok.
… Dňa 10.8.2019 t. j. sobota- z príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie bude púť do Kláštora
pod Znievom, kde všetkých srdečne pozýva pán farár Štefan Hýrroš, ktorý bol kaplánom v našej
farnosti. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristií alebo u p. Kuljovskej . Treba sa prihlásiť čím skôr,
aby sa podľa záujemcov mohol objednať autobus. Podrobnejší program púte nájdete na
nástenke pred kostolom.
… V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že 18. júla 2019
vo veku 93 rokov, posilnený sviatosťami, zomrel pán František Hudec, otec kňaza Jána Hudeca.
Rozlúčka začne sv. omšou 21. júla 2019 o 16.00 h na cintoríne v Dome nádeje v Hornej Porube.
Autobus bude odchádzať 14:30 od kostola. Prihlásiť sa môžete v sákristii.
… Pozvánky a ponuky o akciách nájdete na nástenke.
OHLÁŠKY
… Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Martin Sčibran a Petra Kelčíková. Ak by niekto vedel
o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim mladomanželom
vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

