Rímskokatolícka cirkev Kúty, Radlinského námestie 978, 90801
FARSKÉ OZNAMY
SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK
19.2.-26.2.2017
SV.OMŠE
Nedeľa

7:00 + Vilma a Jozef VALACHOVIČ, syn Konštantín a oboji rodičia
9:00 + Pavol PALKOVIČ, mnželka Štefánia, zať Štefan a starí rodičia
10:30

za farníkov

Pondelok:

18:00 + manžel Stanislav, rodičia , brat a ostatní z rodiny

Utorok:

18:00 + Ludmila PALKOVIČOVÁ, vnuk Vladimír a oboji rodičia

Streda:

18:00

Štvrtok:

18:00 + Božena MALÍKOVÁ

Piatok:

18:00 + Vilma PAVÚČKOVÁ, manžel, syn a starí rodičia

Sobota:

8:00

Nedeľa

7:00 + František RIŠKA, manželka Bernardína, syn Ján a oboji rodičia
9:00 + manželia KRÚZOVÍ, manžel Stanislav, brat, oboji rodičia, manželia RIŠKOVÍ, a
manžel Anton
10:30

za farníkov

Liturgický kalendár:
Utorok:

sv. Peter DAMIANI, biskup a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Streda:

Katedra sv. Petra apoštola, sviatok

Štvrtok:

sv. Polykarp, biskup a mučeník, spomienka



Dnes o 15:00 bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a litánie



Vo štvrtok bude od 16:00 vyložená Sviatosť Oltárna k eucharistickej adorácii.



Prosím, aby ste sa zapísali na púť k patrónovi našej arcidiecézy – sv. Martinovi, ktorá sa uskutoční 25.3.2017.
Hárok na zapisovanie je vzadu na stolíku. Čo sa týka programu, zatiaľ poviem k nemu len toľko, že budeme
mať prehliadku katedrály, stretnutie s biskupmi a o 12:00 sv. omša. Sv. omša bude o 12:00 v katedrále.



24. 2 . 2017 organizujeme farskú lyžovačku do Vrátnej doliny. Kto máte záujem, zapíšte sa na zoznam vzadu
na stolíku. Skipas stojí dospelý na deň 25 Eur, junior 20, deti 18 Eur. Jedna jazda kabínkovou lanovkou na
Chleb 10 Eur dospelý, junior 8,50 , deti 7 Eur. Dá sa ísť aj len na turistiku v prípade dobrých snehových podmienok . Odchod autobusu je ráno o 5:00, návrat na večernú sv. omšu o 18:00



18.3. 2017 organizujeme s Pezinskou farnosťou púť mužov na Skalku pri Trenčíne, k sv Andrejovi Svoradovi
a Benediktovi. Púť je pre mužov a pre chlapcov od 12 rokov. Nevštívime pútne miesto Novú Skalku, starý
benediktínsky kláštor, kde bude mať prednášku brat Norbert od kapucínov. v prípade dobrého počasia prebrodíme Váh , alebo autobusom sa prevezieme do Opatovej nad Váhom kde bude pohostenie a voľnejší program.



Ďakujem za finančný dar farnosti 150 Eur. Pán Boh nech vám to odmení.
František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com 0917 350 469

