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FARSKÉ OZNAMY – 18. CEZROČNÁ NEDEĽA – 31.07.2022
 2.augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky "Porciunkuly".
Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána
(Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď,
sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky
možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
 V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred večernou sv. omšou od
pondelka do štvrtka od 15,00 hod., a v piatok od 14,00 hod.
 Vo štvrtok a piatok bude sv. omša aj ráno o 6,00 hod.
 Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia.
 Vo štvrtok od 15,00 hod. a piatok od 14,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
 Na budúcu nedeľu o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských
predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.
 Na budúcu nedeľu nás bude počas sv. omší doprevádzať Duo sakrálnej hudby Anna a Mikuláš
z Poľska a po každej sv. omši bude aj krátky koncert Dua. V prípade, že budete chcieť podporiť
týchto umelcov môžete dať dobrovoľný príspevok, ktorým umelcom prispejete na liečenie ich
chorého syna Michala.
 Stredoškoláci a záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania, sa môžu do nedele 28.augusta 2022
prihlásiť na prípravu k tejto sviatosti v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu.
 Taktiež ponúkame prípravu pre dospelých, ktorí ešte neboli pokrstení, alebo neprijali Eucharistiu, či
sviatosť birmovania. Môžu sa hlásiť na farskom úrade. Na prvé stretnutie ich pozveme telefonicky.

Ekonomické oznamy:
Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:
SK 38 0200 0000 0038 0226 6955
Na chod našej farskej charity môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:
SK70 1100 0000 0029 2885 1485
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.
Jozef Repko, farár

