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

FARSKÉ OZNAMY
21. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
25. august 2019
Deň

Liturgický kalendár

Hodina

Úmysly

PO
26.08.

Pondelok 21. týždňa cez rok

18:00

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

UT
27.08.

Sv. Monika
(spomienka)

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu

STR
28.08.

Sv. Augustín
(spomienka)

7:30

Na úmysel

ŠTV
29.08.

Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa (spomienka)

xxxx

Sv. omša nebude

PI
30.08.
SO
31.08.

Piatok 21. týždňa cez rok

18:00

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Sobota 21. týždňa cez rok

18:00

++ Viera a Tomáš

22. NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov.

NE
01.09.

 V piatok spovedám od 17:30 do sv. omše.
 Niečo na zasmiatie:
Príde terorista z IRA pred nebeskú bránu. Keď už chce vstúpiť dnu, dobehne k nemu svätý Peter a
hovorí mu:
- Ale, ale Patrik! Ty si zabíjal ľudí a kládol bomby! Ty nemôžeš ísť sem.
- Ja sem nechcem ísť. Len som vám prišiel povedať, že máte päť minút na evakuáciu.
Po tvrdej zime v minulom roku sa muž zo Seattlu rozhodol ísť na dovolenku na Miami Beach, kde sa
mal stretnúť so svojou ženou, ktorá mala dokončiť svoju služobnú cestu do Minneapolis. Obaja sa tešili
na pekné počasie a spoločný čas, ktorý spolu strávia. Ale naneštastie, na letisku sa stala chyba a mužovi
povedali, že musí počkať na neskorší let. Skúšal sa sťažovať, ale povedali mu, že to nemá význam a
môžu byt problémy. Nasledujúci deň po príchode do hotela na konci svojej cesty zistil, že v Miami je
“horúca vlna” a že tam je nepríjemné horúco. Recepčnému v hoteli povedal, že jeho žena príde tak, ako
sa dohodli. Už nemohol vydržať, kým sa schladí v bazéne, a preto rýchlo napísal email svojej žene, no v
chvate urobil chybu v adrese. A tak email prišiel do domu staršej ženy, ktorej muž zomrel len deň
predtým. Keď si žialiaca vdova otvorila a prečítala správu, vydala zo seba hrozný výkrik a padla na zem
mŕtva. Jej rodina sa ponáhľala do izby a na monitore si prečítala text:
'Najdrahšia žena. Ako vieš, odišiel som včera, no len teraz ma zaregistrovali. Pri vstupe bol nejaký
chaos, a moja sťažnosť bola zamietnutá. Recepčný mi potvrdil tvoj zajtrajší príchod. Tvoj milujúci muž.
P.S.: Veci nie sú tak, ako sme si mysleli. Budeš veľmi prekvapená, ako je tu dolu horúco.'

