
FARSKÉ OZNAMY 11. JÚNA 2017  
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

UTOROK Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
ŠTVRTOK Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú:
V kostole 6:30; 11:00 ZŠ sv. Marka; popoludní o 17:00; a večer o 18:30 hod.
V Penzióne 9:30; V Párovských Hájoch 18:00 hod.

 Na budúcu nedeľu 18. júna bude spoločná sv.  omša pre všetky farnosti Mesta Nitra
spojená s procesiou Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnostná sv. omša, ktorú bude
sláviť diecézny biskup spolu s kňazmi Nitry, začne o 10:00 na Svätoplukovom námestí pri
Divadle Andreja Bagara. Po skončení sv. omše pôjde procesia ku kostolíku sv. Michala Na
Vŕšku.  Aby  sa  mohli  veriaci  i kňazi  zúčastniť  tejto  slávnosti.  Sv.  omše  budú  na
budúcu nedeľu v kostole len tri. A to 6:30; 8:00 a 18:00 hod. V Párovských Hájoch
bude sv. omša 8:00 hod a v Penzióne 9:30 hod. Na Čermáni bude sv. omša len o 8:00
hod. Povzbudzujeme k účasti aj deti, ktoré si so sebou prinesú lupienky kvetov. Deti, ktoré
boli v tomto roku na prvom sv. prijímaní si môžu vo štvrtok a v piatok popoludní na fare
vyzdvihnúť rovnošaty a tak v bielych šatách pred sviatosťou Oltárnou rozsýpať lupienky
kvetov. 

 Prosíme dobrovoľníkov  chlapov,  ktorí  by  boli  ochotní  pripraviť  námestie  na slávenie
tejto slávnosti. Zvlášť rozkladať stoličky a lavičky. Dobrovoľníci nech prídu  o 7. hod. ráno
na námestie pred divadlo. 

 Centrum pre rodinu vás pozýva v dňoch 14. a 15.6.2017 (streda a štvrtok) od 15:00
do 20:00 do haly starého kostola na miniburzu oblečenia a vecí.

 Cirkevné centrum voľného času, pozýva deti   na letný tábor pre prvopríjimajúce deti
Kráľovo tajomstvo. Bližšie informácie na plagáte. Je možné sa prihlásiť v kancelárii CCVČ.

 Na budúcu sobotu 17.6. v katedrále sv. Emeráma o 10:00 prijme kňazskú vysviacku náš
diakon Ľuboš Utekal. Pamätajme naňho v modlitbách.

 Odchod na farskú púť bude v nedeľu 18.6.  2017.  Ráno o 04:30 bude čakať autobus
a naložíme si batožinu, potom sa zídeme v kostole na sv. omši a o 05:30 budeme odchádzať.
Prosíme o dochvíľnosť! 

 Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 10. a ochotným birmovancom a prosíme v
tomto týždni skupinu č. 1. 

Pochválený buď Ježiš Kristus!


