
 

 Farnosť Sielnica pozýva na organový koncert Simony Matyšákovej a Tomáša Sivčáka dnes večer (nedeľa 

30. 8.) o 17.00 h. v Kostole Sv. Ducha v Sielnici.  

 V utorok 1. septembra je Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Pamätajme na tento 

spoločný úmysel Cirkvi vo svojich modlitbách a obetách. 

 Od pondelka budú opäť v pracovných dňoch bývať sv. omše aj dopoludnia o 8.30 h. 

 V utorok je štátny sviatok. Sv. omše budú ako vo všedný deň. V tento deň však nebude celodenná 

adorácia ani spovedná služba. Na začiatku školského roka povzbudzujem k sviatosti zmierenia zvlášť 

žiakov a študentov.  

 Prosím ochotných dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní a dezinfekcii kostola. Kostol upratujeme 

vždy v stredu po večernej sv. omši. 

 Režim celodennej spovednej služby od 9.00 h. do 17.00 h. bude zabezpečovaný karmelitánmi opäť od 

stredy 2. septembra.  

 V tomto týždni máme prvý štvrtok, prvý piatok a prvú sobotu v mesiaci. Vo štvrtok dopoludnia po sv. 

omši o 8.30 h. sa bude konať pobožnosť za nové kňazské a rehoľné povolania. Odprosujúca 

prvopiatková pobožnosť bude v piatok po ranných sv. omšiach a pred večernou sv. omšou o 17.40 h. 

 V piatok pri večernej sv. omši bude stretnutie detí, ktoré budú mať v septembri slávnosť prvého sv. 

prijímania.  

 V sobotu sa bude konať na Starých Horách fatimský program. Tentokrát je spojený aj s púťou Rádia 

Lumen. Zároveň si v tento deň pripomenieme 30. výročie vyhlásenia starohorského kostola za 

Baziliku minor pápežom Jánom Pavol II. Pontifikálnu sv. omšu o 10.30 h. bude sláviť diecézny 

biskup Mons. Marián Chovanec.   

 Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 h. budeme spolu so žiakmi a študentami vzývať Ducha Svätého 

na začiatku nového školského roka.  

   

PP RR OO GG RR AA MM     BB OO HH OO SS LL UUŽŽ II EE BB     
vv  ttýýžžddnnii  oodd::  3311..  aauugguussttaa  22002200  ddoo::  66..  sseepptteemmbbrraa  22002200  

vvoo  ffaarrnnoossttii  ssvv..  FFrraannttiišškkaa  XXaavveerrsskkééhhoo,,  BBaannsskkáá  BByyssttrriiccaa  ––  KKaatteeddrráállaa   

PONDELOK  

31. 8. 2020 

7.00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu Janekovú 

8.30 Za uzdravenie z ťažkej choroby a Božie požehnanie pre Martina 

18.00  Pavol a rodičia 

UTOROK   

1. 9. 2020   

7.00 Za uzdravenie z ťažkej choroby a Božie požehnanie pre Martina 

8.30 Za zdravie, Božiu pomoc a dar viery pre Mariána a Petra s rodinami 

18.00 Za šťastný pôrod pre Zuzanu 

STREDA   

2. 9. 2020 

7.00  rodičia Ján a Mária a stará mama Helena 

8.30 
Na poďakovanie za dožitých 70 r. života a za zdravie a Božiu pomoc 
pre Annu 

18.00 Na poďakovanie a za Božie požehnanie pre rodinu Veroniky a Petra 

SV. GREGOR VEĽKÝ, PÁPEŽ A UČITEĽ 

CIRKVI, SPOMIENKA  

ŠTVRTOK 

3. 9. 2020 

7.00 Za Božiu pomoc pri pôrode 

8.30  švagor Dominik a svokrovci Jozef a Františka 

18.00 Na úmysel celebranta 

PIATOK 

4. 9. 2020   

7.00  brat Rudolf 

8.30  Štefánia, František a teta Mária 

18.00 LUMEN 

SOBOTA 

5. 9. 2020 

7.00 Za Božie milosrdenstvo a pomoc pre Antona 

18.00 Na úmysel celebranta 

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA  

V CEZROČNOM OBDOBÍ 
6. 9. 2020 

9.00 Pro populo 

18.00 Na úmysel celebranta 


