FARSKÉ OZNAMY

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ STARÁ TURÁ
33. nedeľa v cezročnom období 19. november – 26. november 2017

DEŇ

HODINA
SVÄTEJ
OMŠE

ÚMYSEL SVÄTEJ OMŠE

Pondelok
17:00 Za † Štefana Hörmana a Elenu Zelenayovú
20. november
Utorok
07:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života dcéry
21. november
Streda
18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 50 a 29 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc
22. november
Štvrtok
18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 50 a 24 rokov manželstva
23. november
Piatok
18:00 Za † rodičov, brata Jozefa, rodinu Malcovú, Kucharovicovú a Surovčíkovú
24. november
Sobota
10:30 Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života
25. november

08:00 Za † rodičov z oboch strán a brata Mariána
Nedeľa
26. november 10:30 Za farníkov

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Féria
Obetovanie Panny Márie, spomienka
Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka; sv. Kolumbána, opáta, ľub. spom.
Sv. Ondreja Dung –Laka kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka
34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa
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 Pohreb † farníčky p. Evy Pírkovej r. Žurkovej bude v pondelok o 13.00
hod. na mestskom cintoríne. Po skončení pohrebných obradov bude sv.
omša v kostole.
 Srdečne vás pozývame na koncert duchovnej hudby Jána Levoslava
Bellu pre spev a organ, ktorý sa uskutoční v našom kostole v dnešnú
nedeľu 19. novembra 2017 o 16:00 hod. Účinkujú: Tomáš Šelc, barytón,
organ Marek Vrábel. Vstupné je dobrovoľné. O podujatí vás informuje aj
plagát na výveske.
 Na budúcu nedeľu sa vo všetkých farských kostoloch koná pred vyloženou
Oltárnou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista
Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút
sv. Františka Saleského knihu s názvom Triumf Srdca. Kniha má cirkevné
schválenie (Imprimatur). Knihu si môžete objednať pomocou letáku, ktorý
nájdete spolu s návratnou obálkou v kostole pri katolíckych novinách alebo
cez web stránku www.triumfsrdca.sk.
 V tomto týždni od 20. – 24. novembra 2017 sa budú v našej farnosti
predávať knihy s náboženskou tematikou /v pondelok od 12:00/ v
ostatných dňoch od 14:00 – 18:00 hod. Bližšie informácie sa nachádzajú na
výveske.
 Členov chrámového zboru pozývame na nácvik spevu dnes o 18:30 hod.
 Stretnutie birmovancov bude v piatok po sv. omši v katolíckej škole.
 Detské stretko bude v piatok o 16:30 hod. v katolíckej škole.
 Upratovanie kostola má tento týždeň skupina A.

