FARSKÉ OZNAMY
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV + Farnosť + Zborov nad Bystricou

Farský kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Liturgický týždeň

Čas

PONDELOK
26. 8.
UTOROK
27. 8.
STREDA
28. 8.
ŠTVRTOK
29. 8.
PIATOK
30. 8.
SOBOTA
31. 8.

21. týždeň v Cezročnom období

17:30

Sv. Monika
/matka sv. Augustína/

17:30

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

17:30

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

17:30

21. týždeň v Cezročnom období

17:30

Panny Márie v sobotu

7:30

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:00
10:00

NEDEĽA

1. 9.

25. 8. 2019

Poznámka

Adorácia a korunka
Božieho Milosrdenstva

KRSTY DETÍ: Na budúcu poslednú sobotu v mesiaci budú krsty detí v našej farnosti
Krstná náuka: pre rodičov a krstných rodičov bude v piatok po sv. omši o 18:30 h.
na fare. Možnosť sv. spovede počas týždňa ½ hod. pred sv. omšou.

"O necelý mesiac, v nedeľu 22. septembra, sa v Bratislave uskutoční tretí Národný
pochod za život. Na stránke Žilinskej diecézy www.dcza.sk nájdete všetky dôležité
informácie ohľadom možností dopravy, programu a ďalšie informácie. Modlime sa
spoločne za toto veľké a dôležité podujatie."
Ak by bol záujem o národný pochod v Bratislave je potrebné sa zapísať v sakristii
kostola aby sa vedelo koľko ľudí pôjde z farností a ako treba autobusy koordinovať.
Dnes o 13:00 h. sa pohne sprievod od OU v Klubine a pôjde na sv. omšu pri kaplnke na
Povýškoch. Sv. omša pri kaplnke zaína o 14:00 h. PM nás volá, pozvaný sme všetci.
Pozývame vás na 10. diecéznu púť mužov vo Višňovom, ktorá bude budúcu
nedeľu 1. septembra 2019. Prednášky si pre nás pripravil programový
riaditeľ TV LUX Jozef Kováčik.
Na budúcu prvú nedeľu v mesiaci bude prvonedeľná ofera
na potreby kostola a farnosti. PBZ za milodary.
Na budúcu, prvú nedeľu v mesiaci september bude po druhej sv. omši
prvonedeľná pobožnosť a Eucharistické požehnanie farnosti.

UPRATOVANIE A ČISTENIE FARSKÉHO KOSTOLA DVOR: FOJTOV 31. 8.

