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

FARSKÉ OZNAMY
25. cezročná nedeľa
23. september 2018

Deň

Liturgický kalendár

PO Pondelok 25. týždňa v období cez
24.09.
rok
UT
Utorok 25. týždňa v období cez
25.09.
rok
STR
Streda 25. týždňa v období cez
26.09.
rok
ŠTV
Svätého Vincenta de Paul
27.09.
PI
Piatok 25. týždňa v období cez
28.09.
rok
SO Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
29.09.
archanielov
NE
30.09.

26. nedeľa v cezročnom období

Hodina

Úmysly

18.00

Za Božiu pomoc a požehnanie pre syna s rodinou.

xxx

Sv. omša nebude

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre otca.

xxx

Sv. omša nebude

xxx

Sv. omša nebude

18.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov

8.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov

 Každý piatok (okrem prvého piatku v mesiaci) od 17:15 bude pravidelné spovedanie do sv. omše.
 Dnes bola zbierka na kostol. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 Dnešný zvonček sa odosiela na DKÚ.
 V pondelok bude formulár sv. omše z výročia posvätenia chrámu.
 Ďakujem všetkým brigádnikom, ktorí sa dňa 22. septembra zúčastnili na dokončení špaliet po
vsadení nových dvier a okien na kostole.
 Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje
životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od oktobra do júna), každú tretiu
nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke kurzsamuel.sk.
Prihlásiť sa je možné do 30. septembra 2018.
 V súvislosti s plánovaným zámerom diecézneho biskupa tzv. školou viery v našej diecéze si Vám
dovoľujem oznámiť, že vo farnosti Ružomberok sv. omša bude v určených termínoch (vo
štvrtok) vo farskom kostole o 16.00 hod. Miestom prvého stretnutia na prednášku po sv. omši
bude priestor farského kostola v Ružomberku.
 Od štvrtka do soboty budem na služobnej ceste v zahraničí. V prípade potreby kontaktujte pána
farára Vdp. Jozefa Šípoša z Hubovej tel.:044/439 1243.

