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FARSKÉ OZNAMY
25. nedeľa v cezročnom období – 20. september 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)

Streda

Sv. Pia Pietrelciny, kňaza (spomienka)

Nedeľa

26. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE
Ďakujeme za každú pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola. Upratovanie na budúci
týždeň má skupina č. 7 (p. Lukášovej). Upratuje v pondelok a piatok.
INFORMÁCIE
… Dnes sa koná zbierka na seminár, kde sú traja naši seminaristi. Za vaše milodary
úprimné Pán Boh zaplať. Najbližšie nedele budú zbierky, ktoré neboli počas obdobia
karantény. A to nasledovne: Zbierka na dobročinné diela Sv. otca (4.10.), Misie
(18.10.), Charita (29.11.).
… Na putovanie relikvii sú ešte voľné termíny aj na október, kedy môžete prijať do rodiny
relikviu sv. Jána Bosca. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.
… Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí plánujeme na utorok 29.
septembra po večernej sv. omši.
… Pozývame vás na farské duchovné cvičenia so sr. Margarithou Valappilou na tému
„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie
súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,11) Budú sa konať 20.-24. októbra
v Čičmanoch. Prihlásiť sa dá cez formulár na našej farskej stránke do 14. októbra.
… Pozývame rodičov na kurz výchovy tínedžerov, ktorý začne 10. októbra v hale CVČ.
Bude to 5 sobotných stretnutí. Prihlásiť sa dá cez formulár na našej farskej stránke do
konca septembra.
… Srdečne vás pozývame na bezplatnú detskú burzu sv. Jozefa v sobotu 26. septembra
od 9:00-12:00 h v hale CVČ. Viac info na plagáte na nástenke alebo na facebooku
- Bezplatná burza sv. Jozefa.
… V nedeľu 27. septembra pán Zajac organizuje púť do Farnosti sv. Michala archanjela
v Michali nad Žitavou. Bližšie informácie a kontakt pre prihlásenie sú na nástenke.
Prihlásiť sa treba do stredy 23. septembra.
OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Jozef Bruk a Katarína Chladná a tiež Peter Vrbiniak
a Zuzana Poláková. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na
farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

ADORÁCIA
V nepárnom týždni našej adorácie bolo veľa neobsadených adoračných hodín, preto
bude v tomto týždni verejná adorácia v menšom rozsahu, a to iba v utorok, stredu a štvrtok
po večernej sv. omši do 21:00 h. Ak sa postupne adoračné hodiny v niektorý deň obsadia,
bude verejná adorácia na ten deň spustená.
Kostol však bude otvorený a môžete adorovať súkromne pre Pánom Ježišom, ktorý je
neustále prítomný vo svätostánku. Využite aj túto možnosť, ktorá je dávnou praxou Cirkvi
a je veľmi odporúčaná.

