Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Ducha
Banská Bystrica – Podlavice
Skubínska cesta 6, 974 09 tel. č. 048/4146393, 0915267263

www.podlavice.fara.sk
Oznamy – 29.nedeľa cez rok „A“ 2020
Pondelok 19.10.

pondelok 29.týždňa v cezročnom období

Utorok

20.10. utorok 29.týždňa v cezročnom období

Streda

21.10. streda 29.týždňa v cezročnom období

Štvrtok

22.10. sv.Jána Pavla II., spomienka

Piatok

23.10. piatok 29. týždňa v cezročnom období

Sobota

24.10. Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

25.10. 30.nedeľa cez rok

Úmysly svätých omší
Pondelok
Utorok

18:00 +rodičov Matildu a Cyrila

Streda

18:00 za Božie požehnanie a vedenie pre syna

Štvrtok

18:00 +Katarínu

Piatok

18:00 +rodičov a starých rodičov

Sobota

Nedeľa
25.10.

8:00 za Božiu pomoc a zdravie pre maminu Máriu a večnú radosť pre ocina Jozefa
8:00 +Jána (1.výročie)
10:00 za farnosť a jej dobrodincov
18:00 za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre celú rodinu

Príspevky na kostol a činnosť farnosti: Slov. sporiteľňa IBAN: SK79 0900 0000 0003 0560 8236.
2% z vašich daní môžete darovať pre našu farnosť cez neinvestičný fond.- tlačivo na stránke.
Budúci víkend zo soboty na nedeľu je zmena času – posúvame hodiny dozadu a dlhšie spíme.
Drahí priatelia, žijeme náročné časy. Vďaka Bohu, že môžeme mať otvorené kostoly aspoň toľko.
Kto má záujem o sv.prijímanie, prichádzajte pol hodinu pred sv.omšami a na sv.spoveď tiež, no
pre istotu zavolajte vopred prosím.
❖ Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na
Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a
chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu
misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Boh vám nezabudne a odmení.
❖ Milí rodičia, pozývame so sv.Otcom Františkom Vás k zjednoteniu v modlitbe posv.ruženca v
rodinách počas celosvetovej modlitby Milión detí sa modlí ruženec v nedeľu 18.10.2020 o 9.00 h.
Mária, Matka posv.ruženca, oroduj za nás!
❖
❖
❖
❖

Juraj Adamkovič, farár

