FARSKÉ OZNAMY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Záhorská Ves, Hlavná 333
Tel. 034/77 340 96 |e-mail: zahorska-ves@ba.ecclesia.sk

17. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
PONDELOK 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
...

...

..

UTOROK

27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

18:00 ZV

Za zomrelých predchodcov kňazov vo farnosti

STREDA

28.7. Féria

18:00 ZV

..

ŠTVRTOK

29.7. Sv. Marty, spomienka

18:00 ZV

..

PIATOK

30.7. Féria

18:00 SU

+ Jozef a Anna Grujbároví

SOBOTA

31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

08:00 ZV
09:00 ZV
NEDEĽA

..
krst dieťaťa: Ivana Višvaderová
1.8. 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:30 SU
10:00 ZV
16:00 ZV

+brat Pavol, rodičia Voltemaroví a Hrubí
ZA FARNÍKOV
Adorácia a modlitba Korunky

ZV = Záhorská Ves, farský kostol

SU = Suchohrad, filiálka

OZNAMY PRE FARNOSŤ
Cyklus príhovorov k návšteve sv. otca Františka na Slovensku
Z príležitosti návštevy sv. otca Františka na Slovensku, budem v našej
farnosti uskutočňovať tematické príhovory k bližšiemu spoznaniu
pápeža Františka, ako nás k tomu povzbudili otcovia biskupi
v pastierskom liste. Bude to 7 tém, ktoré sa uskutočnia:
- v Záhorskej Vsi vždy v stredu, počas kázne vo svätej omši;
- v Suchohrade vždy v piatok, počas kázne vo svätej omši;
Adorácia v Suchohrade – posledná nedeľa v mesiaci
V dnešnú nedeľu (25. 7. 2021) pozývam o 16:00 na adoráciu
v Suchohrade veriacich, aby sme pred Sviatostným Spasiteľom prosili
v modlitbe za seba i za našich blízkych a aj za našu farnosť.
Adorácia na prvú nedeľu v Záhorskej Vsi
Na budúcu nedeľu (1. augusta) sa o 16:00 uskutoční pravidelná adorácia
a modlitba Korunky vo farskom kostole. Pozývam všetkých na spoločnú
modlitbu za našu farnosť, za našich blízkych i za seba samých.
Prvopiatkový týždeň
Pripomínam, že prvopiatkový týždeň je až ďalší týždeň (po 18. nedeli
cez rok), nie tento najbližší.

OZNAMY ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU BRATISLAVA
Koniec platnosti všeobecného dišpenzu
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný
dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných
sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi
povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú,
čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách.

