Rímskokatolícka cirkev, farnosť Švošov
Janka Magu 215, 034 91 Švošov, pošta Ľubochňa, Tel: +421 44/4391604

FARSKÉ OZNAMY
2. ADVENTNÁ NEDEĽA
8. december 2019
Deň

Liturgický kalendár

Hodina

Úmysly

PO
09.12.

NEPOŠKVRNÉ POČATIE
PANNY MÁRIE

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Danku

UT
10.12.

Utorok po 2. adventnej nedeli

xxx

xxxxx

STR
11.12.

Streda po 2. adventnej nedeli

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

ŠTV
12.12.

Štvrtok po 2. adventnej nedeli

8.00

+ Ľudovít Klenec

PI
13.12.

Sv. Lucie – panny a mučenice
(spomienka)

18:00

+++ Jozef, Alžbeta a Ján

SO
14.12.

Sv. Jána z Kríža (spomienka)

18.00

+ manžel Ján

NE
15.12.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov.

❖ Dnes popoludní pobožnosť bude o 14:00 h.
❖ Dnes po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva
❖ V pondelok bude preložená slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie z dnešnej nedele. Zvyčajne
je to prikázaný sviatok, ale v tomto roku sa liturgicky slávi nie ako prikázaný sviatok.
❖ Spovedanie v piatok: od 17:30 do sv. omše.
❖ Na budúcu nedeľu 15.12. 2019 bude pravidelná mesačná zbierka na kostol.
❖ V sobotu 14. decembra 2019 prosíme ženy, mládež, ale aj mužov o upratovanie kostola pred
Vianocami a to nasledovne: o 9:00 hod. umývanie okien a o 10:00 hod. upratovanie a umývanie
kostola a Pastoračného centra.
❖ Pán starosta oznámil, že pre nedostatok ľudí na aktivačných prácach nebude Obecný úrad
poskytovať služby - upratovanie kostola. Od začiatku roka 2020 je potrebné zabezpečiť upratovanie
kostola. Na stoloch pri východe z kostola sú hárky kde sa môžete zapisovať podľa rodín, kto bude
upratovať - treba napísať meno rodiny, ulicu a číslo domu. Zapísať sa môžete od dnešnej nedele 8.12.
2019 do nedele 22. 12. 2020 - teda dva týždne. Následne zo zapísaných rodín vytvoríme 8 členné
skupiny. Preto vás prosím, aby ste sa zapísali čím viacerí, veď kostol slúži nám všetkým a tak by sme
mali aj spoločne prispievať k jeho údržbe okrem starých, chorých a nevládnych. Uvediem príklad, ak
by sa zapísalo 16 rodín upratovali by kostol každé dva týždne, ak sa prihlási 80 rodín tak raz za desať
týždňov a myslím, že to je veľký rozdiel.

