12. nedeľa cez rok
Pondelok
24.6.

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa, slávnosť

Utorok
25.6.

15.00
pohrebná
18.15
6.30
18.15
6.30

Streda
26.6.

18.15

Štvrtok
27.6.
Piatok
28.6.

Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho, slávnosť

Sobota
29.6.

Sv. Petra a Pavla,
apoštolov, slávnosť,
prikázaný sviatok

+ Terézia, Ján, Janka a Jozef

+ Ján, zosnulí súrodenci a
rodičia
+ Pavol, Pavol a Mária
Za Božie požehnanie Dominiku
a jej rodinu
+ Peter a pozostalá rodina

18.15

+ z rodiny Tvarožek a Piták

7.30
18.15

9.15
11.00
7.00

13. nedeľa cez rok

+ Ján a Pavlína

6.30

7.00

Nedeľa
30.6.

+ Anna Belkoťáková

9.00

+ Pavol, Marián, Mária,
Stanislav a Elisabeth
+ Vendelín, Ľuboš, Janka
a pozostalá rodina
Za ľud farnosti
Za Božie požehnanie Pavla a
rodiny
Za Božie požehnanie Žofia,
Ivana a Matej
+ Za Božie požehnanie Heleny
a za zosnulých z rodiny
+ Za Božie požehnanie rodiny
Metes a Turác

10.30
xxxxx
birmovka
xxxxxx
18.15
 Deviatnik pred birmovkou bude cez týždeň večer o 18.00 hod. v piatok o 7.30, v sobotu
o 10.50
 V utorok večer bude biblický. Téma: Pomazanie Šaula za kráľa
 V stredu večer bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Adama Masničáka,
Kvetoslavy Matušňákovej, Marka Metesa, Maroša Porvicha, Zary Vanesy Sahuľovej,
aby mali službu medzi deťmi. Na konci sv. omše bude odmenenie detí, ktoré počas roka
najviac kreslili. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti na diskotéku v stredu o 16.00
v pimpoške.
 Vo štvrtok bude o 17.00 poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.
 Vo štvrtok bude po večernej sv. omši nácvik birmovancov na birmovku.
 V piatok o 7.30 bude záver školského roka – poďakovanie Pánu Bohu za pomoc. Pred
sv. omšou bude modlitba deviatnika birmovancov.
 V piatok po sv. omšiach bude odprosujúca pobožnosť. Môžeme získať úplné odpustky
pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.

 Cez týždeň budeme zapisovať na sv. omše na mesiace júl a august.
 Na kostol bola obetovaná suma 355,- €. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať

Sviatosť zmierenia pred birmovkou a odpustom
Sobota od 14.00 do 16.00 hod.
Upratovanie kostola: prosíme birmovancov. Upratovanie bude v piatok po večernej
sv. omši Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.

