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Oznamy na 14. nedeľu v období „CEZ ROK“

Liturgický kalendár:
Pondelok
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

9.7.
11.7.
13.7.
14.7.
15.7.

Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Sv. Henricha
Sv. Kamila de Lellis, kňaza
15. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spomienka
sviatok
ľub. spomienka
ľub. spomienka

POZOR!!! ZMENA ČASU!!!
V nedeľu 15. júla 2018 bude o 9.00 hod.
vysielaná svätá omša do Slovenského rozhlasu.

Preto svätá omša o 9.30 nebude!
Hlavným celebrantom bude Dp. Peter Ľupták, tajomník diecézneho biskupa.

Škapuliarska novéna

Bratia bosí karmelitáni z Kalvárie pozývajú na tradičnú škapuliarsku novénu. Bude sa konať od 7.
do 15. júla 2018 každý deň vo večerných hodinách o 18.30 hod. Výnimkou je nedeľa, kedy je sv. omša
o 15.30 hod. Novénu bude viesť o. Pavel Wojnowski, bosý karmelitán. V posledný deň novény, t.j.
15. júla, bude možnosť prijať škapuliar. Slávnostnú omšu 16. júla 2018 o 18.30 hod. bude celebrovať
o. Stanislav Miernik, farár zo Starých Hôr.

EMfest

Organizátori EMfestu pozývajú na Staré Hory v dňoch 13. - 15. júla 2018.
Téma 12. ročníka: Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí. Program nájdte na výveske.

Spovedanie cez prázdniny

Počas prázdnin bude spovedná služba v pracovné dni len v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. Aj počas
svätých omší nebude vždz príležitosť, pretože kvôli dovolenkám bude k dispozícii často iba jeden kňaz.
Bude spovedať buď pred svätou omšou alebo v prípade potreby bude spovedať na požiadanie po svätej
omši.

Prihlasovanie na birmovku

Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti birmovania
aby si vyzdvihli prihlášku na farskom úrade alebo v sakristii. Prihlásiť sa môže do konca prázdnin
každý, kto ukončil 8. ročník ZŠ. Najbližšia birmovka bude na Turíce r. 2019, čo bude 9. júna.
Rovnako pozývame aj dospelých, ktorí ešte neprijali birmovku.

Upratovanie kostola

Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, po večernej sv. omši.

