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

FARSKÉ OZNAMY
22. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
01. september 2019
Deň

Liturgický kalendár

Hodina

Úmysly

PO
02.09.

Pondelok 22. týždňa cez rok

8:00

Za učiteľov a žiakov CZŠaŠ sv. Matúša vo
Švošove

UT
03.09.

Sv. Gregora Veľkého
(spomienka)

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

STR
04.09.

Streda 22. týždňa cez rok

18:00

Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

ŠTV
05.09.

Štvrtok 22. týždňa cez rok

8:00

Za duše v Očistci

PI
06.09.

Piatok 22. týždňa cez rok

18:00

Za pomoc Božiu pre Františka

SO
07.09.

Sv. Marek Križin, Melichar
Grozdiecky a Štefan Pongrácz
(spomienka)

18:00

+ Karol Oklapek

NE
08.09.

23. NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov.

 Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Matúša vo Švošove oznamuje
rodičom detí a žiakov, že Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 02. septembra
2019 sv. omšou o 8. 00 hod. Prosíme rodičov, aby prišli spolu s deťmi do kostola. Po sv. omši sa
presunieme do areálu školy.
 Vo štvrtok 5. septembra je v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Vyloženie bude
po rannej sv. omši až do 17:00. Zakončenie bude s pobožnosťou.
 Spovedanie pred prvým piatkom: v stredu od 17:15 do sv. omše, v pondelok, utorok a štvrtok od
7:30 do sv. omše a v piatok od 16:00 do 17:40 hod.
 Na prvý piatok bude od 16:00 do 17:40 vyložená sviatosť Oltárna k poklone – o 17:40 bude
pobožnosť.
 Návštevy u chorých vykonám v piatok od 9:00 h.
 V sobotu 7. septembra 2019 prosíme ženy, mládež, ale aj mužov o upratovanie kostola pred
odpustom a to nasledovne: o 9:00 hod. umývanie okien a o 10:00 hod. upratovanie a umývanie
kostola a Pastoračného centra.
 Prišli kalendáre a podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha. Členský poplatok na rok
2020 je 8 eur. Upravený členský poplatok je platný od 1. apríla 2019 po jeho schválení na Valnom
zhromaždení SSV, ktoré sa konalo 30. marca 2019. Kalendáre a knihy sa začnú vydávať dnes po
pobožnosti.

