FARSKÉ

OZNAMY

DVATSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 13.9.2020
Liturgický kalendár
14. 9. Pondelok Povýšenie svätého Kríža - sviatok
15. 9. Utorok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenka – slávnosť
16. 9. Streda
Sv.Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Lovča
14. 9. Pondelok
15. 9. Utorok
16. 9. Streda
17. 9. Štvrtok
18. 9. Piatok
19. 9. Sobota
20. 9. Nedeľa

- 15.00 + Jozef Nárožný – pohrebná
- 10.00 + Štefan Truben – mesačná
-Nebude
-Nebude
- 18.00 + Filoména Hrmová – mesačná
- 7.00 Za zomrelých rodičov z oboch strán
- 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
15. 9. Utorok
- 8.30 + Milan, Miroslav a Emil
18. 9. Piatok
- 17.00 + Ferdinand Dekýš a rodičia
20. 9. Nedeľa
- 8.30 + Ľudovít a Veronika Dekýšoví

●

●

●
●
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Ostatné oznamy
Zo zdravotných dôvodov sv.omša v stredu a vo štvrtok nebude. Ak nebude môcť
byť ani v ďalšie dni, bude to oznámené.
V kostole platia hygienické opatrenia: dezinfekcia rúk, vstup s rúškom a odporúča sa
šachovnicové sedenie.
Dnes je zbierka pre Svätú zem.
Rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo budúci rok k prvému svätému prijímaniu,
musia vypísať prihlášku a odovzdať ju do 20.septembra (rodič s dieťaťom po
sv.omši). V ten deň, v nedeľu 20.9.2020, bude o 11.00h v kostole v Lovči prvé
stretnutie rodičov a detí. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
Počas týždňa máme jesenné kántrové dni (streda, piatok, sobota), ktorých obsahom je
poďakovanie za úrodu. Sv.omša s týmto formulárom bude v piatok.

Lovča:
 V sobotu kostol upratuje 4.skupina – Blažena Kukučková.
 V nedeľu po sv.omši si môžete na fare prevziať podielové knihy SSV a zaplatiť
členský poplatok 8 EUR na rok 2021.

Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme.
Robme malé veci s veľkou láskou.
Sv. Matka Tereza

