Rímskokatolícka cirkev, farnosť Navštívenia Panny Márie v Rabči
Telefón: 043 55 94 109, mail: fararabca@fararabca.sk

FARSKÉ OZNAMY
od 19.9.2022 do 25.9.2022
Deň

Liturgické slávenie

Pondelok
19.9.2022
Utorok
20.9.2022

Sv. Andreja Kima Taegona,
kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov;
spomienka

Streda
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu;
21.9.2022
sviatok
Štvrtok
22.9.2022
Piatok
23.9.2022
Sobota
24.9.2022
Nedeľa
25.9.2022

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza;
spomienka
Panny Márie v sobotu;
ľub. spomienka
26. nedeľa cez rok

Čas

Úmysel sv. omše

18.15

ZBP František a Eva (20 r. manželstva)

6.30

+ Ján a Margita

18.15

+ Anna Sitarčíková

6.30
17.00
s deťmi
6.30
18.15
6.30
18.15
7.00
15.00
7.00
9.00
11.00
18.15

+ Jozef, Anna a Anton
ZBP Anna s rod.
Za chorých krstných rodičov
ZBP Jozef a Jana s rod.
ZBP Roman a Adam
K úste Ducha Svätého
+ z rodiny Žitňák
Za novomanželov
+ Jozef Grobarčík
+ Pavol Žitňák (1. výr.)
+ Matilda Pitáková (1. výr.)

 V tomto týždni sú jesenné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Záväzný je jeden deň. Obsahom
sú modlitby a obety na úmysel: poďakovanie za úrodu.
 V utorok po večernej sv. omši bude biblický.
 V stredu o 17.00 bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Lukáša Bartkovjaka, Doroty
Barutovej, Viktórie Fernezovej a Sebastiána Glucha, aby mali službu medzi deťmi.
 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou bude vo štvrtok od 17.00 hod.
 V piatok o 16.30 hod. bude stretnutie detí zo ZMM.
 V sobotu o 18.00 hod. bude stretnutie Modlitbového spoločenstva sv. Filomény.
 Jednateľka SSV p. Pindjaková žiada členov, aby si kalendár a podielovú knižku vyzdvihli osobne
u nej doma, nakoľko je potrebné upresniť adresy z dôvodu prechodu na technické nastavenie
nového systému. Termín do konca roka.
 Na kostol darovali 795,- €. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Vincentská rodina aj tento rok organizuje zbierku na „Boj proti hladu“. Kúpou medovníkového
srdiečka môžete pomôcť zmierniť utrpenie a hlad chudobných v rôznych častiach sveta ako aj na
Slovensku. V našej farnosti sa predaj perníčkov uskutoční na budúcu nedeľu 25. septembra po sv.
omšiach. Za vaše milodary vám úprimne ďakujeme.

