
 

     Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sv. Ducha, 
      BB – Podlavice - O Z N A M Y    

    _______________________________________________________________________________________________________ 

11.06. 2017 – 10. nedeľa cez rok - Najsvätejšej Trojice - „A“      
Nedeľa    11.6.: 10. nedeľa období cez rok – slávnosť Najsvätejšej Trojice  (Sv. Barnabáš, apoštol; bl.Jolana) (*JŽ)       

Pondelok   12.6.:                       Sv. Gašpar Bertoni, kňaz 

Utorok       13.6.: sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi 

Streda       14.6.: Sv. Elizej, sv. Valér a Rufín, mučeníci, sv. Vasil                       (sv. omša zo slávnosti) 

Štvrtok      15.6.: 
NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI (BOŽIE TELO)     prikázaný sviatok  (procesia v nedeľu)  
                                                                           (Sv. Vít, mučeník, sv. Germana, panna)                                

Piatok        16.6.: Sv. Benno, sv. Blanka, sv. Neit, mučeník                     

Sobota     17.6.: Sv. Nikander a Marcián, vojaci a mučeníci                                                        (18.6.*PK41) 

Nedeľa    18.6.: 
11. nedeľa období cez rok – slávnosť  -  9:30 sv. omša, Božie Telo - procesia MESTO    
(Sv. Barnabáš, apoštol; bl.Jolana)    po sv. omši o 16:00 procesia Podlavice            
                                                                                                     (večer sv. omša nebude)                  

                                                                     

Úmysly svätých omší 

Pond     12.6.  (sv. omša nebude) 

Utorok  13.6. 
8:30 
18:00 

(sv. omša pre maminy na materskej nebude) 
Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre dcéry Renatu a Marianu s rodinami a syna Michala 

Streda  14.6. 18:00 Za + rodičov Jána a Máriu, otca Ladislava a ostatných zomrelých z rodiny 

Štvrtok 15.6. 
8:00 
18:00 

Na úmysel kňaza (o. Juraj) 
Za + rodičov Máriu a Gejzu 

Piatok 16.6. 18:00 
Za + Jozefa Janáka (1. výročie)     
               (sv. omšu a úmysel: Za + otca a starého otca Mariana bude slúžený vo Fatime) 

Sobota17.6: 7:30 Za našu farnosť, naše rodiny a dobrodincov chrámu 

Nedeľa    
18.6.: 

8:00 
10:00 
16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Máriu a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 
V Podlaviciach nebude, bude o 9:30 v meste s procesiou 
Za + mamu a starú mamu Lýdiu 

       Kontakt: na:  www.podlavice.fara.sk   kontakt:  tel.:048/4146393,  Mgr.Daniel Bédi, SF, farár, 0905628107 

        príspevky na kostol a činnosť farnosti: hlavne pre tých, ktorí nemôžu hotovosťou prispieť do „zvončeka“:   
       Slov. spor. pob. B. Bystrica IBAN: SK7909000000000305608236     číslo účtu: 0305608236 / 0900, 

Oznamy: 
 Dakujem všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom obohatili slávenie Turíc v našej farnosti. Ďakujem mladým za 

pravidelné, nakoľko sa dá, obohatenie liturgie, aj zboru Crea musica za spev počas večernej liturgie. 

 Počas minulej nedele Vaše milodary boli obetované v zbierke na kostol. Vyzbieralo sa 307 €. Pán nech Vám to 
odmení svojím požehnaním.  

 Rok 2017 - 100. výročie zjavení vo Fatime, v našej farnosti putuje socha Fatimskej P.Márie po rodinách, na 2. 
polrok sa môžete zapísať v predsienke. Uplynulý týždeň ju mala rod. Žabková, dnes ju preberá rod. Saksonová   

 V tomto týždni upratuje kostol skupina  č. 3 

 Oznam z BÚ BB: Slávnosť Kristovho Tela a Krvi (ľudovo Božie Telo) aj s procesiou bude v meste BB na 
námestí 18.6. Začne sa sv. omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9:30. Kvôli tomu v našej 
farnosti budú zmeny (aj v celom meste): ranná sv. omša bude o 8:00, sv. omša o 10:00 nebude, bude 
preložená na 16:00 aj s procesiou, dievčatká nachystajte si kvietky, večerná sv. omša nebude.  

 Ďakujem, čo vypomáhate v kostolníckej službe počas PN p. kostolníčky Marienky Ondruškovej,.Prosím 
o ústretovosť pri obsadení sv. omší počas júla. 

 KN 23/2017: Katolícke noviny -  venujú sa tajomstvu Najsvätejšej Trojice; - vysvetľujú, aký je správny liturgický 
postoj veriaceho počas svätého prijímania; - zameriavajú sa na poslanie, činnosť a charizmy diecéznych 
a rehoľných kňazov; -  ponúkajú portrét talianskeho futbalistu Francesca Tottiho. Stále platí Výzva: Katolícke 
noviny – do každej rodiny!!! 

 Od 9.6. do 15.6. je p.f. Bédi na púti vo Fatime, počas jeho neprítomnosti ho bude zastupovať o. Juraj, 
nemocničný duchovný (0915267263).   

 Stretká: Nezvestní piatok 19:00 
 Prieskum: predbežný záujem kto by chcel ísť 5.7. na C+M do Nitry BUSom, kde bude slávnostné zasvätenie 

(zverenie) Slovenska Panne Márii, ovocie Fatimy (v predsienke je papier). 
 
 

100 r. FATIMY 

http://www.podlavice.fara.sk/

