Teplička nad Váhom

02.08.2020

1. V utorok je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. V štvrtok je sviatok Premenenie
Pána. V sobotu je spomienka na sv. Dominika, kňaza. Dnes 2. augusta môžete získať
porciunkulové odpustky – musíte splniť tieto podmienky – nábožná návšteva kostola
spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha, byť v posväcujúcej milosti, sväté
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
2. Sväté omše budú vo farskom kostole od pondelka do soboty ráno o 7.00 hod. a v piatok
o 18.00 hod. a v sobotu s platnosťou na nedeľu o 17.00 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. V stredu o 9.30 hod. bude sv. omša v Domove
Pokoja Žofie Bosniakovej a pred sv. omšou vyspovedám obyvateľov Domova Pokoja.
3. V tomto týždni je augustový prvý piatok.
Spovedať budem: V Tepličke od pondelka do piatku ráno hodinu pred sv. omšou.
V piatok poobede od 15.00 – do 16.30 hod. a od 15.00 hod. bude vyložená Sviatosť
Oltárna k adorácií.
V Mojši: sme spovedali v sobotu pred hodami.
4. Vzadu za lavicami si môžete zakúpiť nové číslo časopisu NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA,
v ktorom sú zaujímavé postrehy a články z našej diecézy.
5. Chcem poďakovať v mene svojom aj v mene Vás rodičov animátorom detského farského
tábora za zdarný a požehnaný priebeh farského tábora. Nech im to dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení požehnaním v živote. A ďakujem Vám rodičom za Vašu dôveru
s ktorou ste nám zverili svoje deti.
6. Upratovanie kostola bude mať obvod č. 2. v sobotu o 13.00 hod. – Dr. Karola Kmeťku,
Žofie Bosniakovej, Pribinová, Kostolná a Za Jarkom.

Darmo čerta umývaš, nikdy ho nevybieliš .
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