RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV ZUBROHLAVA

Týždeň od 12.9.2022 do 18.9.2022

FARSKÉ OZNAMY

CEZROČNÉ OBDOBIE

Deň

Liturgická oslava

Hod. Úmysel sv. omše

Pondelok
12.9.2022
Utorok
13.9.2022
Streda
14.9.2022

Najsvätejšieho mena Mária, ľub. spomienka

18:00 Za +manžela Vladimíra Štureka

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa
Cirkvi, spomienka
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok
Večerná sv. omša je z nasledujúcej
slávnosti.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
patrónky Slovenska, slávnosť

18:00 Za +rodičov Jána a Teréziu, brata Františka a švagriné

7:00 Za zdravie a B. požehnanie pre spoločenstvo Hľadanie
prístrešia pre Sv. Rodinu, Klinec
18:00 Za +členov rodiny Chromčákovej
Štvrtok
8:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života, prosba
15.9.2022
za zdravie, dary Ducha Svätého a Božie požehnanie
do ďalších rokov
10:00 Za +Františka a Elenu Košútových a brata Františka
Piatok
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, 18:00 Za Božiu milosť a pomoc pre spásu duše a oslobodenie
16.9.2022 mučeníkov, spomienka
od zlozvykov
Sobota
Sobota 24. týždňa v Cezročnom období
7:00 Za +rodičov Johanu a Pavla Kormanových a ich detí
17.9.2022 Alebo: Sv. Róberta Bellarmína, biskupa
a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
NEDEĽA 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00 Za +Adamka Beláka
18.9.2022 Sv. omša pri Kaplne Sedembolestnej Panny
10:30 Za Boží ľud farnosti
Márie za Kyčerou bude spojená
s poďakovaním za úrodu
Príležitostné oznamy:
1. Počas týždňa je možnosť sv. spovede pre sv. omšou.
2. Dňa 18.9.2022, t.j. v nedeľu o 10:30 hod. bude sv. omša zo sviatku SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE pri
Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie za Kyčerou. Sv. omšou si uctíme Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku
Slovenska v spojení s poďakovaním za úrodu – Dožinkovou slávnosťou. Srdečne vás pozývame na túto slávnostnú sv.
omšu, na ktorú je pozvaný vdp. PaedDr. Róbert Slotka, PhD., farár v Oravskej Polhore. Po sv. omši bude spoločné
posedenie v prírode, občerstvenie – guľáš a kultúry program.
3. Občianske združenie Tím SNOV v spolupráci s Farnosťou Zubrohlava a Základnou školou v Zubrohlave
pripravujú stretnutia pre mladých a deti, ktoré budú prebiehať každý piatok so začiatkom o 18:00 hod. Program
bude začínať sv. omšou v kostole a pokračovať stretkami v priestoroch ZŠ. Vítané sú všetky decká ale aj mladí. Zároveň
hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa spolu s nami chceli venovať deťom, dať im svoj čas, naučiť ich niečo nové a zažívať
spolu s nami perfektné zážitky. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať na facebookovej alebo instagramovej stránke
Tímu SNOV. Tešíme sa na vás! Vaši animátori
4. Začal sa nový šk. rok, preto v piatok 16. septembra 2022 bude sv. omša s prvoprijímajúcimi deťmi, tiež s inými
deťmi a mládežou.
5. Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že prišli podielové knihy, ktoré si môžete prevziať na budúcu nedeľu po
sv. omšiach. Pri prevzatí kníh je potrebné vyplatiť členský poplatok 8€. Ďakujeme.

