FARSKÉ

OZNAMY

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – 2.12. 2018
Liturgický kalendár
3. 12. Pondelok Sv.Františka Xaverského, kňaza, patróna diecézy – sviatok
6. 12. Štvrtok
Sv.Mikuláša – ľub.spomienka
7. 12. Piatok
Sv.Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
8. 12. Sobota
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie – cirkevné prikázaná slávnosť
Lovča
3. 12. Pondelok
4. 12. Utorok
5. 12. Streda
6. 12. Štvrtok
7. 12. Piatok
8. 12. Sobota
9. 12. Nedeľa

- 18.00 + Jozef Oťapka (11.výr) a rodičia Ladislav a Filoména
- 18.00 + setra, rodičia a starí rodičia
- 7.00 na úmysel ordinára
- 18.00 + Gizela Kováčová – mesačná
- 18.00 + Mária Bojová – mesačná
- 10.00 Za farníkov
- 10.00 + Jozef Hrmo – 4.výročie

Dolná Trnávka
7. 12. Piatok
- 18.00 + František Fedor – mesačná
8. 12. Sobota
- 8.30 + za rodičov
9. 12. Nedeľa
- 8.30 Za farníkov

●
●

Ostatné oznamy
Dnes je zbierka na charitu. V nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.
V sobotu budú sv.omše ako v nedeľu, lebo večerná sv.omša nemôže byť zo slávnosti
Nepoškvrneného Počatia. Avšak aj v piatok večer už bude sv.omša z tejto slávnosti.

Lovča:
◆ V štvrtok po sv.omši bude stretnutie so sv.Mikulášom.
◆ V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Dlhšie spovedať budem v pondelok a štvrtok
od 16.15H. Chorých navštívim v piatok od 8.00H. Adorácia v piatok začne o 15.30H.
◆ V piatok večer po sv.omši kostol upratuje 5.skupina – Mária Kukučková.
◆ Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – teraz bude krátka adorácia.
Dolná Trnávka:
◆ V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v piatok od 16.00 –16.45H.
Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Adorácia v piatok začne o 16.00H.
Modlitba je pre našu dušu tým, čím je dážď pre zem. Hnojte zem, koľko chcete:
ak chýba dážď, všetko, čo budete robiť, vám bude na nič.
Sv. Ján Maria Vianney
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