Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštola a evanjelistu
Lukáša – rímskokatolícky kostol svätej Heleny

Liturgický program
Deň

čas

arch. Michal
8. november

17 30

Štvrtok
10. november

30

Nedeľa
13. november

17

10 00

Intencia

Kde

Svätá liturgia

ZBP Erika
s rodinou

Kostol
sv. Heleny

Svätá liturgia

+ Katarína a
Ondrej

Kostol
sv. Heleny

Svätá liturgia

za farnosť

panychída

Kostol
sv. Heleny

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trnava, Mikuláša Koperníka 32, 917 01 Trnava,
o. Marián Sabol , farár, mobil 0915 92 66 06

-

Večiereň bude v pondelok o 18:30 hod.

-

Nové Slovo si môžete vziať v sakristii.

-

Kto si chce predplatiť časopis Slovo, ročné predplatné je vo výške 27 €.

-

Zo zbierky na Misie sa vyzbieralo 100 €.

-

Budúci týždeň bude jesenná zbierka na Solidárny fond.

-

V čase od 1. do 8. novembra je možnosť získať plnomocné odpustky za
duše zosnulých.

-

V decembri budú voľby do farskej rady. Od dnešnej nedele môže každý
člen farnosti navrhnúť kandidáta a zapísať ho do kandidátky. Po 30
dňoch sa kandidátka uzavrie. Do farskej rady majú byť zvolení kresťania
pevnej viery, dobrých mravov a odpovedajúcej múdrosti, ktorí dosiahli
vek 18 rokov. (Štatút farskej rady pošlem s programom v maily.)

Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštola a evanjelistu

Lukáša – rímskokatolícky kostol Božského Srdca,
filiálka Piešťany
Deň

čas

Nedeľa

20. november

07

30

Intencia

Svätá liturgia

kde
Kostol
Božského
srdca

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trnava, Mikuláša Koperníka 32, 917 01 Trnava,

o. Marián Sabol , farár, mobil 0915 92 66 06

-

Nové Slovo si môžete vziať v sakristii.

-

Kto si chce predplatiť časopis Slovo, ročné predplatné je vo výške 27 €.

-

Dnes je zbierka na Misie.

-

O dva týždne bude jesenná zbierka na Solidárny fond.

-

V čase od 1. do 8. novembra je možnosť získať plnomocné odpustky za
duše zosnulých.

