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Liturgický kalendár:
Pondelok

17.7.

Štvrtok

20.7.

Piatok

21.7.

Sobota

22.7.

Nedeľa

23.7.

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta,
pustovníkov
Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka
Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sv. Márie Magdalény
16. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka
ľub. spom.
ľub. spom.
sviatok

Spovedanie cez prázdniny
Počas prázdnin bude spovedná služba v pracovné dni len v čase od
9.00 hod. do 13.00 hod.

Fatimský program - poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili za náš dekanát fatimského
programu vo štvrtok 13. júla na Starých Horách.

Šakpuliarska novéna
Bratia bosí karmelitáni z Kalvárie pozývajú na slávnosť Škapuliarskej
Panny Márie v nedeľu 16. júla (teda dnes) o 15.30 hod. na Kalváriu.
Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať P. Stanislav Miernik, OCD,
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.

Dobrá novina - zhodnotenie
Do koledníckej akcie Dobrá novina sa v tomto roku zapojilo 24 711
koledníkov a celoslovenská zbierka vyniesla 981 872,60 €. Všetkým,
ktorí sa do tejto akcie zapojili, úprimná ďakujeme.

Zbierka „Boj proti hladu“
Vincentínska rodina na Slovensku informuje o priebehu 10.
ročníka zbierky Boj proti hladu: vyzbieralo sa 279 433,- €. Všetkým
darcom ďakuje a zároveň oznamuje, že 11. ročník zbierky sa
koná v termíne od 1.6.2017 do 28.2.2018. Bližšie informácie sú na
stráne: www.bojprotihladu.sk

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 8.7.2017 vyslúžili Jozef Vašina a Peatra
Tůmová.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznámy 10 eur;
Na kvety: novomanželia Vašinovci 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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