Teplička nad Váhom

13.10.2019

1.
V
utorok
je
spomienka sv. Terézie
od
Ježiša,
panny
a učiteľky Cirkvi.
V
štvrtok je spomienka
na
sv.
Ignáca
Antiochijského,
biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je sviatok sv.
Lukáša, evanjelistu.
2.
Sväté
omše
budú
vo
farskom
kostole v pondelok a utorok ráno o 7.00 hod., v stredu o 17.00 hod., štvrtok, piatok a
sobotu večer o 18.00 hod. V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou na nedeľu o 18.00
hod. V nedeľu budú sv. omše ráno o 7.00 hod. a potom o 10.30 hod. V Mojši bude sv. omša
v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 8.30 hod. Sobášna sv. omša bude v sobotu o 15.00 hod.
3. V stredu ráno o 8.30 hod. prídu do našej farnosti relikvie sv. Vincenta de Paul. Počas
celého dňa až do sv. omše o 17.00 hod. môžete prichádzať a osobne si uctiť relikvie sv.
Vincenta, urobiť zápis do priloženej kroniky a napísať svoje prosby, ktoré budú
prinesené medzi obetnými darmi pri sv. omši večer. Počas celého dňa bude prebiehať
v kostole duchovný program, ktorý bude sprevádzať uctievanie relikvií. Podrobný
program je na plagátoch na nástenke.
4. Od stredy do budúcej nedele bude v našej farnosti aj renovácia - obnova Ľudových misií.
Znova navštívia našu farnosť pátri redemptoristi pod vedením pátra Ivana FLIMELA so
svojím tímom. Prihláste tento týždeň starých, chorých a nevládnych k svätej spovedi a vo
štvrtok ich misionári navštívia a vyspovedajú. Misie budú pred Dušičkami, tak využite aj
možnosť sv. spovede. Podrobný program je tak isto na nástenke na plagáte.
5. Aj tento rok pápežská nadácia prináša iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V takmer
70. krajinách sa deti 18. októbra 2019 o 9.00 hod. zjednotia v modlitbe za pokoj a
jednotu vo svete. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými
dostupnými prostriedkami bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich rodinách,
mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa hlasy detí spoja do jedného – v školách a
škôlkach, v kaplnkách, detských nemocniciach alebo doma. S deťmi zo Základnej školy
Žofie Bosniakovej spolu s vedením školy, učiteľmi a misionármi sa budeme modliť sv.
ruženec vo farskom kostole o 9.00 hod. Srdečne ste pozvaní aj ostatní.
6. Dnešnú nedeľu je zbierka na Misie. Za všetky milodary v mene misionárov a všetkých
pracovníkov v misiách srdečne Pán Boh zaplať.
7. Sviatosť manželstvá príjmu:
Michal KOLEK, bývajúci vo Veľkom Rovnom a Zuzana SŇAHNIČANOVÁ, bývajúca v Tepličke
nad Váhom.
8. Upratovanie kostola bude mať obvod č. 4 v sobotu o 13.00 hod. – Pod Horou, Andreja
Hlinku, Ľudovíta Štúra, Záhradkárska, Janka Kráľa, Andreja Sládkoviča.

Je to srdce ktoré rozdáva, ruky už len dávajú .
p rís lo v ie
Mgr. Pavol Špita, dekan

