PORIADOK BOHOSLUŽIEB
od 29.06.2020 – 05.07.2020
Deň

Liturgická oslava

Pondelok
29.06. Sv. Petra a Pavla – apoštolov – slávnosť
Prikázaný sviatok
Utorok
30.06. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
Streda
01.07.
Štvrtok
02.07.
Piatok
03.07.
Sobota
04.07.
Nedeľa
05.07.



Čas Úmysel sv. omše
07:30 Na úmysel
18:30 Za veriacich farnosti
08:00 Na úmysel
18:30 Na úmysel Bohuznámej osoby

Návšteva Panny Márie – sviatok

18:30 † Jozef, Peter, Juraj Brčák

Sv. Tomáša – apoštola – sviatok

18:30 Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
15:00 Za novomanželov

Sv. Cyrila a Metoda – slovanských
vierozvestov – sviatok

08:00 † Pavol Dendis – 1.rok smrti
10:30 Za veriacich farnosti

Pripomíname, že od 21.6.2020 biskupi Slovenska zrušili dišpenz od neúčasti na nedeľnej
sv.omši a sv.omši v prikázaný sviatok. Od tohto dňa nás viaže povinnosť zúčastňovať sa na
nedeľnej sv.omši a v prikázané sviatky. Rúška, hygiena rúk zostáva, znak pokoja sa rukami
nepodáva, ani sa neprežehnáva svätenou vodou. Prosíme rodičov, aby povzbudzovali žiakov,
aby prichádzali na sv.omše.



Tento týždeň máme1.piatok v mesiaci, spovedá sa v pondelok od 18:00 hod., v stredu, štvrtok
a piatok od 17:45 hod., dopoludnia sa spovedá v piatok od 09:00 – 10:00 hod. Pozývame aj
deviatakov, maturantov a žiakov na sv.spoveď na konci ich štúdia.



V utorok o 08:00 hod. je poďakovanie – Te Deum na záver školského roka. Prosíme žiakov
a študentov a tiež rodičov, aby prišli na sv.omšu. Žiaci prídu na sv.omšu z domu a po sv.omši
pôjdu samostatne do školy. Rúška pre všetkých sú povinné.



Ku chorým sa pôjde vo štvrtok od 08:00 hod. Chorých nahlásiť v sakristií.



V piatok po sv.omši je krátka eucharistická pobožnosť a požehnanie Oltárnou Sviatosťou.

 Upratovanie kostola od soboty 04.07. do piatku 10.07. prosíme rodiny: Jaroslava Krivdu
Jána Holmíka
Ignáca Madleňáka
Rudolfa Hvoľku
Miroslava Načina
Heleny Brňákovej
Ondreja Pavláka
Štefana Gužiňáka
Martina Matejčíka
Jána Ratičáka

