FARSKÉ

OZNAMY

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 1. 10. 2017
Liturgický kalendár
2.10. Pondelok Svätých anjelov strážcov
4.10. Streda
Sv.Františka Assiského
7.10. Sobota
Ružencovej Panny Márie
Lovča
2. 10. Pondelok
3. 10. Utorok
4. 10. Streda
5. 10. Štvrtok
6. 10. Piatok
7. 10. Sobota
8. 10. Nedeľa

- 7.00 + Ľubica Voňková r.Zimanová – 1.výročie (č.22)
- 15.00 + Ľubomír Bahno - pohrebná
- 18.00 + z rodiny Hrmovej a Boškovej (č.108)
- 15.00 + Margita Vincencová - pohrebná
- 18.00 + Gizela Olíková - mesačná
- 14.00 + Jozef Kukučka - pohrebná
- 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
2. 10. Pondelok - 17.00 + Ľudovít Tesák - mesačná
6. 10. Piatok
- 17.00 + Jozef Dodok - mesačná
8. 10. Nedeľa
- 8.30 + Margita a rodičia (č.65)
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Ostatné oznamy
Október je mesiacom modlitby sv.ruženca. Obnovme túto modlitbu v našich
rodinách. S touto modlitbou sú spojené úplné odpustky a môžu ich získať tí, čo sa ju
modlia v kostole alebo v rodine. Potrebné je: 1) byť v Božej milosti; 2) mať úmysel
získať odpustky; 3) pomodliť sa 5 desiatkov; 4) rozjímať o tajomstvách (komentár)
alebo pri verejnom recitovaní vyslovovať tajomstvá; 5) modlitba na úmysel sv.otca.
Modlitba ruženca prináša do rodín pokoj (Pius XII) a ochraňuje pred diablom (diabol
jednému exorcistovi povedal: Každé Zdravas Mária je ako úder palicou na moju
hlavu. Keby kresťania poznali silu ruženca, bol by so mnou koniec.)
Lovča:
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v stredu od 16.00H.
Chorých navštívim v piatok od 8.00H. Adorácia v piatok začne o 15.15H.
Farský kostol v sobotu upratuje 4.ruža – Blaženy Kukučkovej.
V nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – teraz bude krátka adorácia.
Dolná Trnávka:
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v pondelok a piatok od
16.00–16.45H. Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Adorácia v piatok začne
o 16.00H.
Boh od nás vyžaduje predovšetkým dôveru. Keď má on na starosti všetky naše
záležitosti, pomáha nám a podporuje nás vo svojej dobrote a spravodlivosti.
Sv.Ján Maria Vianney
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