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Farské oznamy 

06. 09. – 12. 09. 2021 
 

 

 

Pondelok féria 18:00 

Za Boţiu pomoc a zdravie pre 

rodinu Pittnerovú a Štefánikovú 

a dary Ducha Sv. pre Paťku 

Utorok 

Sv. Marka Kriţina, 

Melichara Grodzieckeho 

a Štefana Pongrácza,  

kň. a muč., sp. 

07:00 + Ţelmíra Slováková  

Streda 
Narod. prebl. P. Márie, 

sviatok 
07:00 + Július Lojka 

Štvrtok féria 18:00 
+ otec Vladimír Tatár, 6. výr. a za 

Boţiu pomoc pre rodiny 

Piatok féria 18:00 + rodina Ladislava Búciho 

Sobota féria 

07:00 
+ Mária a + František a + dcéra 

Blaţka 

18:00 
+ rodina Hricová a + Struhárová a za 

zdravie a B. poţ. rodiny. Hricovej 

Nedeľa 
Dvadsiata štvrtá nedeľa 

v Cezročnom období/B/ 
!!!10:00 Za veriacich - HODOVÁ 

 

 

 Z našej farnosti odchádza do Trnavy reh. sestra Magdaléna. V mene Vás všetkých jej 

ďakujem za sluţbu, ktorú preukázala na pôde cirkevnej školy, ako aj našej farnosti. 

 

 Ďakujem p. Muţíkovi z Lad. Viesky za zrealizované práce na misijnom kríţi pri kostole.  

 

 Vďaka patrí všetkým veriacim, ktorí kvôli pandemickým opatreniam rešpektujú 

poţiadavku zapísať sa pri návšteve bohosluţieb v našom chráme.  

 

 V sobotu 11. 9. o 18:00 hod. sa v rámci sv. omše uskutoční zahájenie svätých misií 
a privítajú sa v našej farnosti misionári.  
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 V nedeľu 12. 9. bude len jedna sv. omša – HODOVÁ, hl. celebrant a kazateľ – 

misionár. Kvôli pandemickým opatreniam bude vhodné vyuţiť sv. omšu v sobotu večer 

a tieţ v samotnú nedeľu vyuţiť priestor pred kostolom v príp. priaznivého počasia. Po sv. 

omši by bolo pred kostolom /v klubovni / tradičné agapé. Zákusky prosím – vo vlastnej 

réţii.  

 

 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruţa p. Márie Daubnerovej – 2. skupina. 

 

 

 

 

 


