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FARSKÉ OZNAMY
25. NEDEĽA CEZ ROK
22. september 2019
Deň

Liturgický kalendár

Hodina

Úmysly

PO
23.09.

Sv. Pia z Pietralciny
(spomienka)

18:00

+++ Štefan, Anna, Karol

UT
24.09.

Utorok 25. týždňa cez rok

8:00

++ Marián a Anna

STR
25.09.

Streda 25. týždňa cez rok

18:00

+++ Domenik, Anastázia a Domenik

ŠTV
26.09.

Sv. Kozmu a Damiána
(spomienka)

8:00

+ Jozef

PI
27.09.
SO
28.09.

Sv. Vincenta de Paul
(spomienka)
Sv. Václava
(sviatok)

18:00

+++ Daniel a rodičia

18:00

++ Ondrej a Mária

NE
29.09.

26. NEDEĽA CEZ ROK

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov.
10.00

Sv. omša pri príležitosti výročia - 25. rokov od vysviacky
farského kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Švošove.

 Dnes popoludní pobožnosť nebude.
 Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši zbierka na Diecézny katechetický úrad.
 Spovedanie: vo štvrtok a piatok pol hodiny pred sv. omšou.
 Od zajtra budem zapisovať na sv. omše v mesiacoch október až december 2019.
 Niečo na zasmiatie:
Pán Kohn, zamyslene pozoruje papamobil a množstvo limuzín, ktoré sprevádzajú pápeža na návšteve v
Jeruzaleme. Po chvíli sa otočí k svojmu partnerovi v podnikaní, pánovi Katzovi:
— A vedia oni, pán Katz, že pred dvoma tisícročiami rozbiehali kresťania tento biznis iba s jedným
oslom?
Viete, čo povie svätý Peter práve prichádzajúcemu lekárovi pred nebeskou bránou?
Dodávatelia k zadnému vchodu.
Chlap si potrebuje urobiť poriadok v živote, tak nastúpi do kláštora, aby sa našiel. Zložia sľub mlčania,
čo mu však dovolí len dve slová ročne.
Nakoniec mu ale rehoľa príliš nevyhovuje a tak po prvom roku dôjde za opátom a oznámi: "Tvrdé
postele!"
Opát sa usmeje a pošle ho preč. Tak po ďalšom roku nespokojnosti príde znova a: "Mizerné jedlo!"
Znova úsmev, znova odmávnutí. Po treťom roku reholí už mu prasknú nervy a povie: "Odchádzam
odtiaľto!"
"Ani sa vám nedivím. Čo ste tu, stále si len sťažujete ..."

