FARSKÉ OZNAMY od 22. augusta do 29. augusta 2021
FARNOSŤ PARTIZÁNSKA ĽUPČA
A FILIÁLKY MALATÍNY A MAGURKA

LITURGICKÝ KALENDÁR:
22.8. nedeľa
24.8. utorok
27.8. piatok
28.8. sobota
29.8. nedeľa

21. Nedeľa v cezročnom období
Sv. Bartolomeja, apoštola, sv.
Sv. Moniky, sp.
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
22. Nedeľa v cezročnom období

Bohoslužby
Pondelok 23.8.
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

24.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.

15:30 - Karita
18:00 (+Vladimír Adamčiak)
18:00 (+rodičia Adamčiakovci a súrodenci)
18:00 (+Ľudmila a Pavel Drobuliak)
07:30 (+Ľudevít Hollý)
18:00 (+Celestín Vajda)
07:30 (+Peter Rybák, Anastázia a Marián)
08:00 (za jubilujúcich manželov Jozefa a Máriu, 50.výročie)
10:00 (za všetkých veriacich)

Registrácia účastníkov
Bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné podujatia návštevy so Svätým
Otcom. Všetky konkrétne otázky sú na stránke www.navstevapapeza.sk
Týždeň modlitieb za TV LUX
Počas tohto týždňa (od pondelka do nedele) naša farnosť bude pamätať na pracovníkov a tvorcov
TV LUX v modlitbách a pri svätých omšiach. Zároveň aj TV LUX v priamom prenose pri
pondelkovej rannej sv. omši zahrnie do svojich modlitieb a prosieb našu farnosť. Televízny štáb
našu farnosť navštívil v utorok 17. augusta a prostredníctvom krátkeho príspevku bude naša
farnosť predstavená vo svojom vysielaní v tomto týždni. Krátky dokument s názvom „Týždeň s“
vysiela TV LUX vždy v pondelok ráno po modlitbe posvätného ruženca zhruba o 8:10. Následne
viackrát za deň počas celého týždňa.
Zbierka
Na budúcu nedeľu 29. augusta bude zbierka pre potreby DKÚ. Katechetický úrad je finančne
zabezpečený prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je
poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu. Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i
naďalej rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze. Pán Boh zaplať.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým chlapom, ktorí včera obetovali svoj čas a pomohli obieliť vonkajšiu
stenu obvodovej hradby. Nech vám Pán Boh odmení vašu ochotu a námahu.

Milodary
Z pohrebu Márie Vajdovej obetovali na kostol 200,-€. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary.
O upratovanie kostola prosíme
Alena Pathӧvá Gabriela Cabanová
Silvia Nejedlá Lucia Adamčiaková

V Partizánskej Ľupči 21.8.2021

Mgr. Ondrej Švančara
farár
0908 575 002

