Rímskokatolícka cirkev Kúty, Radlinského námestie 978, 908 01

FARSKÉ OZNAMY
15. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
15.7.-22.7.2018
SV. OMŠE
Nedeľa

8:00 + Štefan MRÁZ a manželky Anna a Vilma a oboji rodičia
10:00 + Jozef HESEK, švagor a oboji rodičia

Pondelok:

17:00 + Štefan RALBOVSKÝ, rodičia RALBOVSKÍ a SMOLINSKÍ a ostatní zomrelí z rodiny

Utorok:

17:00 + rodičia Ján a Mária ONDRISKOVÍ a starí rodičia ONDRISKOVÍ a VELICKÍ

Streda:

17:00 + Štefánia a Ján RALBOVSKÍ, rodičia a švagrovia

Štvrtok:

17:00 + Stanislav MIKUŠ a oboji rodičia

Piatok:

17:00 + Vendelín BEŇO, oboji rodičia a starí rodičia

Sobota:

8:00 + Ján POLÁK, dcéra, nevesta a zať

Nedeľa

8:00 + Helena VOJČÍKOVÁ/výročná/
10:00 + Vladimír RALBOVSKÝ a rodičia Anna a Vavrinec
Liturgický kalendár
Pondelok:

Preblahoslavená Panna Mária Karmelská, ľubovoľná spomienka

Utorok:

sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci, spomienka

Piatok:

sv. Apolinár, biskup a mučeník, ľubovoľná spomienka

Sobota:

sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka












Zbierka z minulého mesiaca vyniesla 1966,33 Eur a 282 CZK. Ďakujem tiež za finančný dar farnosti
165 Eur zo stretnutia rodiny Rosivačovej a 2x50 Eur od rodín, ktoré mali pohreb. Pán Boh nech vám
odplatí vaše milodary
Dnes budú litánie o 15:00. Vo štvrtok adorácia nebude
V dňoch 14.-22. júla sa uskutoční Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca
do Marcheeggu. V piatok 20 júla bude program pri ostatkoch sv. Margity v Kopčanoch, s názvom
Ochrana života a pokušenie moci a bohatstva. O 15:00 bude gréckokatolícka liturgia
22.7. o 7:30 bude v Borskom sv. Jure výročná sv. omša za zosnulú Rozáliu RALBOVSKÚ. Rodina si
ju priala vyhlásiť, mnohí ste ju poznali a budtet sa chcieť zúčastniť.
Tento týždeň odchádzam na púť s mladými do Prešova P18. Je to príprava na celosvetové stretnutie
mladých so sv. Otcom, ktoré sa uskutoční v januári v Paname. V čase mojej neprítomnosti ma budú
zastupovať kňazi z okolitých farností. V prípade duchovných potrieb volajte na telefónne číslo uvedené
v oznamoch
Pokiaľ máte záujem aby som na púti odslúžil sv. omšu na váš úmysel, môžete si nahlásiť po sv. omši
v sakristii.
29. 7. o 10:00 budeme mať slávnostnú sv. omšu ku cti sv. Gorazda, spojenú s duchovno kultúrnym
programom pri súsoší sv. Cyrila a Metoda. V ten istý deň, popoludní o 17:30 v zasadačke OU bude
otvorenie výstavy s názvom Ľudový odev na Záhorí, ktorej autorom je Richard DRŠKA. Ste srdečne
pozvaní.
Máme ponuku veľmi pekných nástenných kalendárov na budúci rok, venovaných téme Kaplnky sv.
Anny. Je v ňom fotografia aj našej kaplnky a zároveň brožúrky s modlitbami k sv Anne. Cena je 1,50
Eur za kalendár a 1,50 Eur za brožúrku. Objednať si môžete vzadu na bočnom oltári. Po 10:00 sv. omši
budú vystavené. Treba si ich objednať už tento týždeň, aby sme ich ku sviatku sv. Anny dostali

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com 0917 350 469

