OZNAMY
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
20.6. 2022 – 26.6. 2022
Úmysly sv. omší
Po
Ut
Str
Štv

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť

Pia

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť

So

Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej
Panny Márie - spomienka

Ne

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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6:30
17:30
17:30
6:30
17:30
6:30
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10:30
10:30

+ Katarína
+ Štefan Zderka
+ rodičia Štefan a Mária
+ rodičia Mária a Anton
+ Gitka Struhárová (nedožitých 80 rokov)
+ manžel Peter, syn Peter a + rodičia Albína
a Vendelín
+ rodičia František a Katarína, brat Jozef
+ rodičia Ján a Anna Litwiakovi
+ manžel Gejza, synovia Peter a Pavel a zať Rudolf
Horný koniec:
Nová Lehota:
Za farnosť

Príležitostné oznamy
1. Ponuka na čítanie. Pápežské misijné diela vydali knihu s názvom „SV. OMŠA ZA 33 MINÚT“. Chceme vám
ju ponúknuť. Kto by mal záujem si ju prečítať, tak na stolíku za lavicami bude k dispozícií. Môžete si ju
požičať, prečítať a jednoducho vrátiť naspäť, aby si ju mohli prečítať ďalší. Verím, že bude pre vás na
povzbudenie a pomôže vám pochopiť sv. omšu a lepšie ju prežívať.
2. Birmovanci – teens. Budúci piatok, 24.6.2022, bude po večernej sv. omši o 18.30 hod. na fare stretnutie
birmovancov – dospievajúci.
3. Farská ofera. Dnes, na záver sv. omší, je farská ofera na potreby farnosti. Ďakujem za vaše dary
a príspevky!
4. Nová Lehota. Budúcu nedeľu, 26.6.2022, bude sv. omša o 10.30 hod. aj v Novej Lehote.
5. Gréckokatolícka liturgia. Budúcu nedeľu, 26.6.202, o 16.30 hod. bude vo farskom kostole gréckokatolícka
liturgia.
6. Zbierka. Budúcu nedeľu, 26.6.202, bude na záver sv. omší bude tradičná zbierka na Dobročinné diela
Sv. Otca, skôr známu ak Halier sv. Petra. Táto zbierka podporuje pápežovu službu a charitu vo svete. Ak
chcete, môžete prispieť na túto zbierku. Ďakujem za vaše dary!
7. Fotografie z 1.sv.prijímania. Na fare sú k dispozícií fotografie zo slávnosti 1. sv. prijímania. Rodičia si ich
môžu prísť vziať s USB kľúčom.
8. Denný tábor. Pripomínam, že ešte sú stále voľné miesta na Denný farský tábor, ktorý tento rok bude v týždni
od 18.-22.júla 2022
9. Trojdnie s Božským Srdcom. V piatok je slávnosť Božského Srdca. V stredu a vo štvrtok vás pozývame
na spoločnú adoráciu pred sv. omšou, ktorá začne o 16.30 hod. V piatok začne adorácia o 15.00 hod. ako obvykle.
10. Rozlúčková sv. omša. Budúcu nedeľu, 26.6.2022, o 10.30 hod. bude rozlúčková sv. omša s farárom
vo farskom kostole. A v stredu 29.6.2022 bude rozlúčková sv. omša v kostole Dobrého pastiera, na hornom
konci, o 16.00 hod. Zároveň vás pozývam v ten deň na POPOLUDNAJŠIU KÁVIČKU NA FARE od 14.30
do 16.00 hod. všetci ste srdečne pozvaní!
11. Deň otcov. Dnes je sviatok otcov, tak všetkým otcom a starým otcom chcem popriať pekný sviatok a najmä
Božie požehnanie do tohto krásneho poslania, ktoré žijete, aby ste boli pre svoje deti oporou a útočišťom!
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