Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

Usilujte sa...

OZNAMY
9. 9. – 15. 9. 2019
23. nedeľa v Cezročnom období
Prehľad liturgických slávení:
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Povýšenie Svätého kríža, sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Program sv. omší:

Pondelok

18:30

Kostol Všetkých svätých
Za zdrv. a B. p. pre vnúčatá
a pravnúčatá (č. 63)

Utorok
Streda

7:00

18:30









10:00

+ syn, manžel, rodičia (č. 362)

18:30

Poď. za 40 r. živ. Štefana (č. 178)

7:00

+ Pavol, rodičia a svokrovci
(č. 462)

8:00

Za veriacich

+ Ján, rodičia a z rod.
Špendelovej (č. 183)

Sobota
Nedeľa

18:30
Poď. za 15 r. manželstva

Štvrtok
Piatok

Kostol svätého Mikuláša

+ rodičia a st. rodičia (č. 180)

V piatok pozývam deti na prvú spoločnú detskú svätú omšu vo Farskom kostole.
Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 hod.
Stretnutie birmovancov bude v piatok po sv. omši.
V nedeľu po sv. omši o 10:00 hod. prosím o stretnutie rodičov birmovancov.
Aj toho roku by som sa chcel poďakovať mnohým, ktorí sa aktívne a s radosťou zúčastňujú na
živote farnosti. Chcem vás teda pozvať na spoločné posedenie, ktoré sme naplánovali v nedeľu po
birmovke (29. 9. 2019). Určite sa to týka členov HRF a PRF, členov spevokolov od najmladších po
najstarších, kostolníkov, organistov, animátorov a všetkých, ktorí mi v čomokoľvek ochotne
pomohli a pomáhajú. Verím, že moje pozvanie prijmete.
Tak ako na jar pre mužov pripravujem víkendovú duchovnú obnovu pre ženy od 20 do 55 rokov.
Ženy, ktoré by mali záujem, môžu sa zapísať na predbežný zoznam na nástenke. Zatiaľ nevieme
dátum ani iné podrobnosti. Potrebovali by sme poznať predbežný počet účastníkov, aby sme vedeli
zariadiť ubytovanie na dve noci.

Usilujte sa...

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
9. 9. – 15. 9. 2019
23. nedeľa v Cezročnom období
Pokračovanie:


Blíži sa tretí Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. 9. v Bratislave. Chcem vás všetkých
povzbudiť zvážiť svoju účasť, lebo hoci je to dlhá cesta, naša prítomnosť na tejto verejnej
manifestácii kresťanského ale aj prirodzeného postoja za život je dôležitá. Kto by obetoval tento
deň a chcel zažiť ohromné spoločenstvo a úžasnú atmosféru môže sa ešte zapísať vzadu na
nástenke do budúcej nedele. Úhrade cestovného pomôže Katolícka jednota aj farnosť, preto
dospelí zaplatí za cestu do Bratislavy a späť 5,- €, mládež do 18 r. 3 €, a deti do 15 r. zadarmo.

Z upratovania Farského kostola obetovali
Z upratovania Kostola sv. Mikuláša obetovali

…,- €
50,- €
Pán Boh zaplať všetkým darcom!

