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FARSKÉ OZNAMY

rok“

Deň
PONDELOK
21. 10.
UTOROK
22. 10.
STREDA
23. 10.
ŠTVRTOK
24. 10.
PIATOK
25. 10.
SOBOTA
26. 10.

NEDEĽA
27. 10.

29. nedeľa v období “cez

Liturgický
kalendár

20. októbra 2019

Nižná
18:00

Sv. Jána Pavla II.,
pápeža
Sv. Jána
Kapistránskeho,
kňaza

6:30

18:00

6:30

18:00 detská

6:30

18:00
18:00
mládežnícka

Výr. posviacky katedrálneho
chrámu sv. Martina z Tour
v Sp. Kapitule

7:00
30. nedeľa
v období “cez rok“

6:30

Zemianska
Dedina

17:00

17:00

17:00
detská

18:00
8:00

10:30

9:15

Sv. spoveď v týždni: pol hodiny pred večernými sv. omšami v týždni
Októbrová pobožnosť s modlitbou sv. ruženca je vždy pol hodiny
pred večernou sv. omšou
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa pripojili k „Miliónu detí sa modliacich sa
ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete.

Prosíme rodičov, prichádzajte zvlášť v nedele a v prikázané sviatky na sv.
omše aj s deťmi. Deti, príďte do kostola spolu so svojimi rodičmi.
V Nižnej: dnes Adorácia so sv. Faustínou 18:00 - 19:00
Vo štvrtok o 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu a potom adorácia do
večernej sv. omše.
stretnutie lektorov v Zemianskej Dedine bude teraz po sv. omši v kostole.
Vzadu pod chórusom sú prihlášky k prvému sv. prijímaniu. Rodičov prvoprijímajúcich
detí prosíme o ich vyplnenie a odovzdanie. Ďakujeme za účasť na stretnutí minulú stredu.
Najbližšie stretnutie po dohode s rodičmi bude v novembri na fare. Z dvoch termínov si
treba nielen vybrať, ale sa aj zapísať v sakristii (aby bola účasť počtom vyvážená).
Možnosti: sobota 16. 11. o 19:00 a utorok 19. 11. o 19:00.

Dnešná nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na
misie. Slovenská bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú
skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
Osobitné zbierky, ofery sa na základe synodálnych ustanovení majú konať
po svätej omši pri odchode ľudí z kostola.
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29. nedeľa v období “cez

rok“
20. októbra 2019
Dnes po sv. omši o 10:30 nám pracovníci zo Slovenskej katolíckej charity
porozprávajú o misiách v Ugande a Rwande – viac info na plagáte.
Upratovanie kostolov: Nižná: bytovky 498 - 500 ved. skupiny p.
Štecová
Zemianska Dedina: Danka Žuffová Štiavničanová č. 61 a Katka
Dedinská
Kto si v noci zo soboty na nedeľu neposunie hodinky o jednu
hodinu späť, príde ráno do kostola o hodinu skôr... to je v pohode –
nech sa páči.

