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Liturgický kalendár:
Utorok

17.1.

Sv. Antona, opáta

spmienka

Piatok

20.1.

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka,
Sv. Šebastiána, mučeníka

ľub. spm.

Sobota

21.1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice

spmienka

Nedeľa

22.1.

3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
V liturgických modlitbách, ale aj v súkromných, sa môžeme spojiť a
vyprosovať dar jednoty s Bohom, ale hlavne medzi sebou navzájom.

Zber poštových známok
Slovenské misijné hnutie poriada Zber použitých poštových známok.
Zberná krabica je za lavicami, do nej môžete až do 2. februára 2017
vhadzovať použité známky, ktoré sa použijú na podporu misijných
projektov.

Novoročný koncert
Farnosť BB-Fončorda pozýva na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční
v stredu 18. januára 2017 o 17.30 hod. v kostole sv. Michala Archanjela.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré bude
vo štvrtok večer po svätej omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 7. januára 2017 navzájom vyslúžili Martin Uličný
a Bibiána Paločková.

Ukončenie Verejnej zbierky na Kaplnku sv. Jána Nepomuckého
10. januára 2017 bola ukončená Verejná zbierka na Kaplnku sv. Jána
Nepomuckého. Vďaka Bohu a Vašej štedrej podpore financiami a
modlitbami sa nám podarilo vyzbierať sumu potrebnú na opravu strechy.
V decembri a januári sme dostali od bohuznámych bratov 1.000 eur,
od jednotlivcov osobne a na účet 4.570,71 eur.
Celkove sme od 15. januára 2015 do 10. januára 2017 vyzbierali
v pokladničkách predajom predmetov 15.637,41 eur, priamymi finančnými
darmi 14.502,00 eur. Spolu sme vyzbierali 30.139,41 eur.
Výdavky na predmety určené k predaju na získanie daru boli 2.037,60
eur, propagačné materiály 537,00 eur, doplatok faktúr zrealizovaných
projektov v programe Obnovme si svoj dom (MK SR) 2.536,20 eur. Spolu
výdavky boli 5.116,09 eur.
Zostalo nám 25.023,32 eur.
Na Ministerstvo kultúry sme podali ďalší projekt - ak nám prispejú,
budeme môcť opraviť aj vstupnú bránu tak, aby sa vnútro Kaplnky
ochránilo.
Teda ešte raz: Všetkým úprimné Pán Boh zaplať!

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur.

Číslo farského účtu: IBAN: SK4809000000000433648697
Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho
najviac potrebujete!
Oboznámenie s haváriou vo farskej budove.
Dlhodobé a silné mrazy ukázali nedostatočné zateplenie horných
bytov, ale aj rozvodov studenej a teplej vody a kúrenia, v dôsledku čoho
zamrzlo kúrenie a voda v podkroví.
Ďakujem Bohu za to, že sa nám podarilo nájsť ľudí, ktorí boli ochotní
aj vo veľkých mrazoch pomáhať v rozmrazovaní a riešení týždennej
havarijnej situácie. Bol to dôsledok stavebných chýb z prerábky v rokoch
90-tych, ako aj z r. 2005. Nemám presný rozpočet, ale vyplývajú z toho
väčšie nečakané výdavky na doizolovanie bytov a prerábku kúrenia
v podkroví.
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