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Liturgický kalendár:
Pondelok

22.10.

Utorok

23.10.

Streda

24.10.

Štvrtok

25.10.

Nedeľa

28.10.

sv. Jána Pavla II., pápeža
Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Sv. Antona Márie Clareta, biskupa
Sv. Maura, kňaza
30. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

ľub. spom.
ľub. spom.
ľub. spom.
ľub. spom.

Misijná nedeľa
Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou. V tomto roku sa nesie v duchu
slov Svätého Otca Františka: Mladí sú nádejou misií. Tento deň
vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá slávi
Eucharistiu a modlí sa za rozvoj misií. Dnes teda skutkami lásky
duchovného milosrdenstva - modlitbou a telesného milosrdenstva
- ybierkou, môžeme podporiť Pápežské misijné diela. O týchto
dielach sa môžete dočítať aj v časopise Svetové misie.
Počas svätých omší v sobotu večer a v nedeľu bude zbierka na misie.
Všetkým darcom už dopredu vyjadrujeme úprimné poďakovanie
Svätého Otca ako aj tých, ktorí sú adresátmi pomoci.

Zmena času
Budúci víkend si zo soboty na nedeľu posunieme čas o 1 hodinu
dozadu.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa sviatosťou krstu začlenili 13. októbra
2018: Ondrej Haluška; 19. októbra 2018: Sára Kuldová.
Sviatosť manželstva si vyslúžili 6. októbra 2018: Miroslav Križan
a Michaela Fusková, Milan Sliacky a Mária Bittnerová; 12. októbra
2018: Martin Bánovský a Ľubica Švagerková.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma rodina 10 eur, z krstu Sáry Kuldovej
30 eur.
Na kvety: novomanželia Sliacki 70 eur, bohuznáma rodina 10 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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