Rímskokatolícka cirkev, farnosť Záhorská Ves
Tel. 034/77 340 96 mobil: 0905 895 423
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FARSKÉ OZNAMY – 12. NEDEĽA CEZ ROK





LITURGICKÉ SLÁVENIE
ÚMYSEL SV. OMŠE

18:00
Vigília sviatku

ŠTVRTOK

18:00
Narodenie sv. Jána Krstiteľa, sviatok

SOBOTA

17:00
18:00

1. Sv. prijímanie

UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK

10:30

SOBOTA

8:30
10:00
16:00

NEDEĽA

13. nedeľa v období cez rok

18:00
Vigília sviatku

ZV

18:00
Narodenie sv. Jána Krstiteľa, sviatok

SU Za zdr. a Bož. pomoc k 50. narodeninám pre syna aj nevestu
ZV Za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre dcéru

17:00
18:00

1. Sv. prijímanie

ZV Za prvoprijímajúcich

10:30

13. nedeľa v období cez rok

27.6.

SU + rodičia Štefan a Emília
ZV Za veriacich farnosti
SU Adorácia s modlitbou Korunky



ZV

26.6.

ZV Za prvoprijímajúcich

27.6.

NEDEĽA

LITURGICKÉ SLÁVENIE
ÚMYSEL SV. OMŠE
Féria

24.6.

SU Za zdr. a Bož. pomoc k 50. narodeninám pre syna aj nevestu
ZV Za Božie požehnanie a milosrdenstvo pre dcéru

26.6.



23.6.

ZV

24.6.


22.6.

ZV

23.6.

STREDA



Féria

22.6.

UTOROK

FARSKÉ OZNAMY – 12. NEDEĽA CEZ ROK

SU + rodičia Štefan a Emília
ZV Za veriacich farnosti
SU Adorácia s modlitbou Korunky

INÉ OZNAMY

8:30
10:00
16:00

INÉ OZNAMY

.
 Vo štvrtok máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patrí medzi veľké sviatky, nie je prikázaný.

.
 Vo štvrtok máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patrí medzi veľké sviatky, nie je prikázaný.

 Oznamujem prvoprijímajúcim deťom a ostatným, ktorí pomáhajú pri organizovaní slávnosti, že v stredu a vo
štvrtok bude vždy po omši krátky nácvik. V piatok bude o 16. hodine krst, po ňom spoveď prvoprijímajúcich
a nácvik. Súčasne chcem poprosiť rodičov a príbuzných týchto detí, aby si sv. spoveď vykonali počas týždňa
a v piatok budem spovedať iba deti.

 Oznamujem prvoprijímajúcim deťom a ostatným, ktorí pomáhajú pri organizovaní slávnosti, že v stredu a vo
štvrtok bude vždy po omši krátky nácvik. V piatok bude o 16. hodine krst, po ňom spoveď prvoprijímajúcich
a nácvik. Súčasne chcem poprosiť rodičov a príbuzných týchto detí, aby si sv. spoveď vykonali počas týždňa
a v piatok budem spovedať iba deti.

 V sobotu o 11:30 bude sv. omša spojená s 1. sv. prijímaním.

 V sobotu o 11:30 bude sv. omša spojená s 1. sv. prijímaním.

 Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

 Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

OHLÁŠKY NA OHLÁSENIE 6.6., 13.6., 20.6.
Sviatosť manželstva sa chystajú prijať Tomáš Jankovič, ktorý pochádza z našej farnosti
a Nikola Poliaková, z farnosti Borský Mikuláš.
V prípade zistenia cirkevnoprávnej prekážky, ktorá by bránila prijatiu sviatostného manželstva, treba túto skutočnosť
nahlásiť duchovnému farnosti Záhorská Ves alebo Borský Mikuláš.
Pod pojmom prekážka sa jedná predovšetkým o nasledovné: prekážka nízkeho veku, iný manželský zväzok,
sľub celibátu alebo večné sľuby v rehoľnom ráde, pokrvenstvo, švagrovstvo, zväzok s adopovanou osobou.
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Pod pojmom prekážka sa jedná predovšetkým o nasledovné: prekážka nízkeho veku, iný manželský zväzok,
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V Záhorskej Vsi 20. júna 2021

V Záhorskej Vsi 20. júna 2021

Mgr. Jozef Kožuch, farár

Mgr. Jozef Kožuch, farár

