FARSKÉ

OZNAMY

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 18.7.2021
75% kapacita kostola (len sediaci)
Liturgický kalendár
22. 7. Štvrtok
Sv.Márie Magdalény - sviatok
23. 7. Piatok
Sv.Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Lovča
19. 7. Pondelok
20. 7. Utorok
21. 7. Streda
22. 7. Štvrtok
23. 7. Piatok
24. 7. Sobota
25. 7. Nedeľa

- 18.00 + Filoména Hrmová – 1.výročie
- 7.30 Za Božiu pomoc
- 7.30 na úmysel ordinára
- 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie
- 7.30
- 7.30 + rodičia z oboch strán a poďakovanie za BP
- 15.00 sobášny obrad
- 10.00 + Ján Zaťko – mesačná

Dolná Trnávka
19. 7. Pondelok - 17.00 Za Božiu pomoc a zdravie
22. 7. Štvrtok
- 17.00 + Jozef a Mária Maguloví
25. 7. Nedeľa
- 8.30 Za farníkov

●

Usmernenia pre sv.omše
Okres ZH - zelená farba. Možnosť zaplniť 75% kapacity kostola – len sediaci.
Ak to dovolí počet ľudí, sedíme tak, aby nikto druhému nedýchal na krk.
Rúško (aj vonku pri hromadnom podujatí). Dezinfekcia rúk odporúčaná.
Kto sa cíti akokoľvek chorý, nech z lásky k ostatným zostane doma.
Spoločné modlenie 20 min. pred sv.omšami – Korunka Božieho milosrdenstva.

●

Ostatné oznamy
Úmysly na sv.omše môžete nahlasovať aj telefonicky.

●
●
●
●

Lovča:
 Zbierka pre potreby farnosti (na energie) činila 150 EUR.
 V sobotu kostol upratuje 3.skupina – Jana Kabinová.
 V sobotu si sviatosť manželstva vyslúžia Ing.arch.Matej Brašeň a Ing.Romana
Koštová. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech mi to
oznámi. Zároveň Vám ich odporúčam do vašich modlitieb.
Dolná Trnávka:
 Dňa 6.augusta si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva JUDr. Štefan Laktiš,
pochádzajúci zo Zlatých Moraviec, a Ľudmila Tesáková, pochádzajúca z našej
farnosti. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech mi to
oznámi. Zároveň Vám ich odporúčam do vašich modlitieb.
 Oprava zvonov – poisťovňa preplatila 1670 EUR (spoluúčasť 50 EUR).

Boli sme stvorení pre slobodu a pre lásku; ba viac, aby sme boli slobodní v láske.
Pozerajte na Ježiša Krista. V jeho škole sa učte umeniu lásky.
Sv.Ján Pavol II

045/6735383

0907 345 098

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,
je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
a opustiť miesto hromadného podujatia.
Zákaz podávania rúk.

