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Liturgický kalendár:
Utorok

11.7.

Štvrtok

13.7.

Piatok

14.7.

Sobota

15.7.

Nedeľa

16.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Sv. Henricha
Sv. Kamila de Lellis, kňaza
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
15. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

sviatok
ľub. spom.
ľub. spom.
spomienka

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 16. júla 2017 bude o 9.00 hod.
svätá omša vysielaná do Slovenského rozhlasu.
Hlavným celebrantom bude Dp. Ľubomír Grega,
špirituál v Kňazskom seminári v Badíne.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Spovedanie cez prázdniny
Počas prázdnin bude spovedná služba v pracovné dni len v čase od
9.00 hod. do 13.00 hod.

13. júl - Fatimský program
13. júla 2017 (štvrtok) pokračuje prežívanie osláv 100. výročia
Fatimských zjavení na Starých Horách. Program zabezpečuje náš
dekanát BB-Katedrála. Program začne o 18.00 hod. svätou omšou
a po nej bude modlitba ruženca. Pozývame vás zúčastniť sa a tak
reprezentovať aj náš dekanát. Hlavným celebrantom bude Dp. Peter
Staroštík, farár na Fončorde.

Šakpuliarska novéna
Bratia bosí karmelitáni z Kalvárie pozývajú na tradičnú škapuliarsku
novénu. Bude sa konať od 7. do 15. júla každý deň vo večerných
hodinách o 18.30, výnimkou je nedeľa, keď sa čas sv. omše nemení,

t.j. o 15.30 hod. Novénu bude viesť o. Ján Števkov, bosý karmelitán
pôsobiaci od 1. júla na Starých Horách.
V posledný deň novény, t.j. 15. júla, bude možnosť prijať škapuliar.
Slávnostnú omšu 16. júla bude celebrovať o. Stanislav Miernik, farár
zo Starých Hôr.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí ukončil 8. ročník
ZŠ a takisto dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti
birmovania, aby si vyzdvihli prihlášku na farskom úrade alebo
v sakristii. Prihlásiť sa môžete do koca prázdnin. Najbližšia birmovka
bude na Turíce r. 2018.

Upratovanie kostola
Pozývame vás, s prosbou o pomoc, na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok po večernej sv. omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenil 2.7.2017 Šimon
Majer.
Sviatosť manželstva si 24.6.2017 vyslúžili Lukáš Tomeček a Andrea
Gerhatová; 30.6.2017 Andrej Urminský a Kristína Švédová; 1.7.2017
Matúš Kucbel a Jana Šalapková, Juraj Vestfal a Jana Tomaščíková.

Obetovali ste
Na kostol: J. Ganzarčík 20 eur, bohuznámy 5 eur;
Na kvety: novomanželia Urminskí 70 eur, novomanželia
Vestfalovci 70 eur.
Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac
potrebujete!
Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.
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