FARSKÉ OZNAMY od 15. augusta do 22. augusta 2021
FARNOSŤ PARTIZÁNSKA ĽUPČA
A FILIÁLKY MALATÍNY A MAGURKA

LITURGICKÝ KALENDÁR:
15.8. nedeľa
20.8. piatok
21.8. sobota
22.8. nedeľa

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, sl. – prikázaný sviatok
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, sp.
Sv. Pia X., pápeža, sp.
21. Nedeľa v cezročnom období

Bohoslužby
Pondelok 16.8.
Utorok 17.8.
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.

15:30 - Karita
18:00 (+Roman Turac)
15:00 - pohrebná svätá omša + Mária Vajdová
18:00 (+Vlasta a Eduard Tišťan)
18:00 (+Mária Magdaléna Záchejová)
07:30 (+rodičia Koleňovie a brat Viktor)
18:00 (+z rodiny Peterec a Záchej)
15:30 - sobášna svätá omša
08:00 (za Božie požehnanie pre jubilanta Pavla)
10:00

Predbežný záujem o stretnutie s pápežom v Šaštíne
Drahí bratia a sestry, od dnešnej nedele je možné sa zapísať na stretnutie so Svätým Otcom,
ktoré bude v Šaštíne 15. septembra. Ide o predbežný záujem, či sa naplní autobus. Pripomínam,
že sa môže zapísať len plne zaočkovaný. Zapisovať budem Vždy po skončení svätej omše
v sakristii. Zapisovať sa bude do 29. augusta.
Registrácia účastníkov
Bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné podujatia návštevy so Svätým
Otcom. Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, na každé jedno je však
potrebná osobitná registrácia. Všetky konkrétne otázky sú na stránke www.navstevapapeza.sk
Brigáda
Ďakujeme všetkým chlapom a dvom miništrantom, ktorí včera obetovali svoj čas a pomohli
opraviť opadanú omietku vonkajšej steny obvodovej hradby. Nech vám Pán Boh odmení vašu
ochotu a námahu. Na budúcu sobotu 21. augusta sa začne s maľovaním obvodovej hradby.
Prosíme, kto môže prísť a pomôcť s maľovaním, nech si prinesie štetky na maľovanie. S prácami
sa začne o 8:00 hodine.
Milodary
Rodina Anny Švidroňovej obetovala na kostol 50,-€.
Z krstu Adama Hatiara obetovali na kostol 20,-€.
Úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

O upratovanie kostola prosíme
svadobčanov

V Partizánskej Ľupči 14.7.2021
Mgr. Ondrej Švančara
farár
0908 575 002

