21. nedeľa - 23. augusta 2020
(80. výročie posvätenia farského kostola)
V liturgickom týždni budeme sláviť:
●
●
●
●
●
●

v pondelok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola;
v utorok ľubovoľnú spomienku na sv.Jozefa Kalazanského, kňaza;
vo štvrtok spomienku na sv.Moniku;
v piatok spomienku na sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi;
v sobotu spomienku na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa;
22. nedeľu.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):

Pondelok

6.30
17.30
6.30
17.30
6.30
17.30
6.30
17.30
6.30

za + Vendelína, Apolóniu a Vendelína
za + Máriu a Ivana
Utorok
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny
na úmysel
Streda
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu a Jozefa
za + Matúša
Štvrtok
za + Jozefa, Agnesu a Jozefa
na úmysel
Piatok
za + Františku, Timoteja, Gizelu, Annu, Máriu, Jozefa, Augustína,
Ladislava, Augustínu, Cyrila, Milana, Antona a Ľudmilu
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za + Apolóniu, Vendelína a Apolóniu
Sobota: 
vigília z nedele 18.30 za + Stanislava, Karola, Helenu, Karola, Vieru,
Jaroslava a Oľgu
7.00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, obrátenie pre Miroslava,
22.
za + Miroslava, Antóniu, Jozefa a Margitu
nedeľa 8.30 za + Antona, Jozefa a Ľuboša
10.00 za Boží ľud
18.30 za + Tomáša, + Teréziu, + Valériu, + Máriu a + rodičov Annu a Ferdinanda

Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.
Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Beluša prijať: Jozef Ciesar, pochádzajúci z farnosti
Púchov a Lenka Ondrášková, pochádzajúca z farnosti Beluša. Kto by vedel o nejakej
manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je
povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.
Zbierka na výstavbu katolíckej materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu
ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácii detí.
Klub kresťanských seniorov: organizuje na 8.9. púť do Šaštína. Záujemcovia sa zapíšu
v sakristii, kde zaplatia poplatok 10€.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 7, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

