FARSKÉ

OZNAMY

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 19.11. 2017
Liturgický kalendár
21. 11. Utorok Obetovanie Panny Márie
22. 11. Streda
Sv.Cecílie, panny a mučenice
24. 11. Piatok
Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Lovča
20. 11. Pondelok
21. 11. Utorok
22. 11. Streda
23. 11. Štvrtok
24. 11. Piatok
25. 11. Sobota
26. 11. Nedeľa

- 18.00 + Jozef a Bernardetta, a za Božiu pomoc a zdravie (č.77)
- 18.00 + Lukáč a Božena Hrmoví, a dcéra Mária (č.137)
- 18.00 + Emil Lukáč (č.172)
- 7.00 na úmysel ordinára
- 18.00 + Štefan a Anastázia Chudoboví (č.150)
- 7.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu
Švehlíkovú a Vincencovú (č.68)
- 10.00 + Jozef a rodičia z oboch strán,
a za Božiu pomoc a zdravie (č.32)

Dolná Trnávka
21. 11. Utorok
- 17.00 + Katarína Magulová - mesačná
24. 11. Piatok
- 13.00 + Vladimír Majerský - pohrebná
26. 11. Nedeľa
- 8.30 Za farníkov
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Ostatné oznamy
Dnes je zbierka na seminár.
Dnes prvý raz prežívame Svetový deň chudobných. Pápež František napísal: Tento
nový svetový deň nech sa stane silným apelom na naše svedomie ako veriacich, aby
v nás vzrástlo presvedčenie, že ak sa delíme s chudobnými, umožní nám to hlbšie
pochopiť pravdu evanjelia. Chudobní nie sú problémom: sú zdrojom, z ktorého máme
čerpať, aby sme vedeli prijať a prežívať podstatu evanjelia.
Pápež František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému: Mladí, viera
a rozlišovanie povolania. Na stránke www.mamnazor.sk môžu mladí ľudia vyplniť
dotazník a povedať tak svoj názor na život, vieru a spoločnosť. Výsledky dotazníka
pôjdu na spracovanie do Vatikánu, aby tak boli nápomocné synodálnym otcom.
Lovča:
Zbierka pre potreby farnosti činila 190,- EUR.
V nedeľu budeme sláviť výročie posviacky chrámu.
Farský kostol v sobotu upratuje 2.ruža – Ľudmily Švehlíkovej.
Teraz budem zapisovať úmysly sv.omší.
Človek má jednu krásnu úlohu. Modliť sa a milovať...
To je šťastie človeka na zemi.
Sv.Ján Maria Vianney
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