3. veľkonočná nedeľa - 26. apríla 2019
V liturgickom týždni budeme sláviť:
• v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. sv. Ľudovíta Máriu Grigniona de Montfort, kňaza;
• v stredu sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy;
• vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Pia V., pápeža;
• v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Jozefa, robotníka;
• v sobotu spomienku na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi;
• 4. veľkonočnú nedeľu (Dobrý pastier).
Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti
Deň
Kňaz
Úmysel
slávenia
Ponde- farár za + Máriu, Milana, Stanislava, Jána, Júliu, Jozefínu a Ľudmilu
lok
kaplán za + Rudolfa, Viktóriu, Jozefa, Emila, Máriu, Michala a Kristínu
Utorok
farár za + preláta Jána Štefana Palkoviča, kňazov Alexandra Klabníka
a Viliama Macha
kaplán za + Alojza, Štefana, Jána a Helenu
Streda
farár za + Štefana, Jozefu, Martina a Zuzanu
kaplán za + Magdalénu
Štvrtok farár za + Margitu, Ondreja, Magdalénu a Ondreja
kaplán za + Jaroslava, Evu, Jarolíma, Antóniu a Jaroslava
Piatok
farár za + Kamila
kaplán za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Máriu,
Mariannu, Andreu, Petra, Ivana a za + Ladislava
Sobota
farár za + Júliu, Antona, Bertu, Máriu a Šimona
kaplán za + Petra, Annu, Štefana, Emila, Máriu, Annu, Štefana, Petra,
Jaroslava, Annu, Štefana, Petra, Jána a Žofiu
4. veľkonočná nedefarár za Boží ľud
ľa,
kaplán za + Jozefa, Rudolfa, Annu a Jozefa
Dobrý pastier
Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky, individuálna spoveď prebehne na otvorenom priestranstve v záhrade pri kostole, pri zachovaní hygienických predpisov. Pri
spovedaní je nutné použiť rúško.
Sviatosť krstu: je možné dohodnúť telefonicky. Krst bude prebiehať individuálne, pri
zachovaní všetkých hygienických predpisov.
Časopis Naša žilinská diecéza: nájdete len v elektronickej podobe webovej stránke
farnosti.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo
telefonickú komunikáciu. V prípade žiadosti o dokumenty - krstné listy, povolenia..,
sme schopní dokumenty poslať poštou na adresu farského úradu, kde ich od vás vyžadujú.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

