Rímskokatolícka cirkev farnosť Sv. Jána Krstiteľa v Ivanke pri Dunaji

Farské oznamy na
19. nedeľu v cezročnom období
(od 13.8.2017 do 20.8.2017)
Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Maximilán Mária Kolbe, kňaz a mučeník
Utorok:
Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Úmysly sv. omší:
Nedeľa

13.8.

Pondelok 14.8.
Utorok
15.8.

Streda

16.8.

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

17.8.
18.8.
19.8.
20.8.

7.30 Poďakovanie Pánu Bohu za 30 r. života pre syna Františka
a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre jeho rodinu
9.00 Zálesie: Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny
Márie a za + vnuka Dominika
10.30 Za farníkov
+ František Kostolanský
Za uzdravenie Branka
Zálesie: + Anton a Margita Slučiakoví
Za kňazské a rehoľné povolania
Zálesie: Za zdravie a pomoc Božiu pre Petra
Poďakovanie za 60 r. života
+ rodina Salkovičová a Šnábelová
Za živých a + z rodiny
Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala a ostatných z rodiny
+ z rodiny Ottavovej a Pečuchovej
Zálesie: Za potrebné milosti pre dcéru a poďakovanie
za 20 rokov manželstva
10.30 Za farníkov

18.30
8.00
17.00
18.30
17.00
18.30
7.00
18.30
7.00
7.30
9.00

 Dnes 13.8.2017 pri sv. omšiach o 7.30 a 10.30 hod. v Ivanke bude zbierka na obnovu fasády
farského kostola. Pán Boh odmeň.
 Dnes 13.8.2017 pri sv. omši o 9.00 hod. v Zálesí bude zbierka na nový kostol. Pán Boh
odmeň.
 Počas horúcich dní sa nebude z bezpečnostných dôvodov zvoniť na sväté omše.
 Prosíme lektorov aby sa zapísali v sakristii na čítanie Božieho Slova na ďalšie obdobie.
 V pondelok po sv. omši v sakristii sa budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac september
a október.
 V utorok 15.8.2017 bude pred večernou svätou omšou Mariánske večeradlo.
 V sobotu 19.8.2017 o 10.00 hod. si v kostole v Ivanke vyslúžia sviatosť manželstva Andrej
Szabo a Jarmila Nemčeková.
 Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si knihu „Fatima – modlitba a pokánie, nádej a záchrana“.
Cena je 10 €.
 Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti v sobotu 21.10.2017 o 10.00 hod.
 Prosíme o pomoc farníkov na doplnenie do upratovacích skupín farského kostola.
Vzhľadom k tomu, že mnohé skupiny sú čo do počtu oslabené, kto by mal záujem o službu
starostlivosti o kostol, nech sa prihlási v sakristii.
 Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 16 a v Zálesí skupina č. 1.

