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

FARSKÉ OZNAMY
17. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
28. júl 2019
Deň

Liturgický kalendár

Hodina

Úmysly

PO
29.07.

Sv. Marty
(spomienka)

18:00

Za pravnúčatá a ich rodičov

UT
30.07.

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej
(spomienka)

8:00

+ Pavol

STR
31.07.

Sv. Ignáca z Loyoly
(spomienka)

18:00

++++ Anastázia a Alojz, Vendelín a Judita

ŠTV
01.08.

Sv. Alfonza z Ligouri
(spomienka)

8:00

+++ Margita, Irena a Karol

PI
02.08.

Sv. Eusébia Vercellského
(spomienka)

18:00

++ Mária a Bernard

SO
03.08.

Sobota v 17. zýždni cez rok

18:00

Za Božiu pomoc pre rodinu

NE
04.08.

18. NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov.

 Spovedanie pred prvým piatkom: v pondelok a stredu od 17:15 do sv. omše, v 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.
 Niečo na zasmiatie:
Starí manželia boli spolu už päťdesiat rokov a každú nedeľu chodili spoločne na omšu. Vždy, ako
náhle začala bohoslužba, manžel tvrdo zaspal a ženu to hnevalo. Po päťdesiatich rokoch to už
nevydržala a zobrala so sebou veľkú ihlicu do klobúka, rozhodnutá tento krát udržať muža
bdelého. Prišli do kostola, posadili sa a za chvíľku manžel ako obvykle spal. Práve, keď farár
položil zhromaždeniu rečnícku otázku "A ako hovoríme Spasiteľovi sveta?", prišla k slovu ihlica.
Trochu silnejšie a tak starý muž vyskočil a skríkol:
- "Ježišu Kriste!"
Mamička pošle svojho syna na spoveď. Keď príde synček domov s plačom, pýta sa ho:
- Prečo plačeš?
- Pán Farár mi povedal, že keď prídem domov, mám sa pomodliť 5 Otčenášov a ja viem iba
jeden.

