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Nedeľa Krista Kráľa – Christ the King Sunday
Nedeľa

21-Nov

09:00

English For parishioners

Sunday

Christ the
King

11:00

Slovak

Po/Mon

22-Nov

08:00

English For parishioners

Ut/Tue

23-Nov

19:00

English Z a BP pre Lacka Astraba (Marta K.)

St/Wed

24-Nov

08:00

English GB for mom’s surgery (Lenka)

19:00

Slovak

Z , BP a dary Ducha Sv. pre duch. otca Janka Kuneša (Marta K.)

+ Jozef Demčák (rod. Demčák)

Št/Thu

25-Nov

19:00

English For priests (Joanne)

Pi/Fri

26-Nov

08:00

English + Ricardo Marlos

19:00

Slovak

09:00

English Soul of Teresa Kwok

So/Sat

27-Nov

+ Adoration till 8pm

For conversion of son Martin (Plavak)
+ Novena 8:50am

18:00!!! Slovak + Jan Krivda - Pozor, sv. omša o hodinu skôr, potom zábava!
Nedeľa

28-Nov

09:00

English Z a BP pre Anku S a Bertha P (Bertuška)

Sunday

1st Sundy
of Advent

11:00

Slovak

Za farníkov

 Ďakujem všetkým ktorí pomáhali pri príprave nádhernej slávnosti, na ktorej sme privítali o.
arcibiskupa. Počas týždňa som ho tri krát stretol, všetkých vás srdečne pozdravuje a ďakuje.
 Ďakujem aj za všetky prekvapenia a blahopriania a úžasné pohostenie k mojim narodeninám.
Nech vás Pán Boh požehná a odmení za všetko.
 Budúcu sobotu budeme mať večernú sv. omšu o hodinu skôr a hneď po nej katarínsku zábavu.
Bude to skôr kultúrny večer, kde si môžeme priniesť jedlo podobne ako včera a dnes. Posedíme,
pozhovárame sa, porozprávame vtipy, scénky, básne, a samozrejme tanec za „zatvorenými
dverami“ 
 Tento týždeň budú všetky duchovné aktivity, t.j.: katechéza pre dospelých v angličtine v utorok
po sv. omši, katechéza pre dospelých v slovenčine v piatok po sv. omši, katechéza pre deti
a mládež v sobotu o pol piatej večer, následne sv. omša o šiestej a hneď po nej zábava.
 V nedeľu bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Všetci sa
stretneme medzi svätými omšami okolo 10:10. Každá rodina si môže vybrať, ktorá sv. omša jej
viac vyhovuje: anglická o 09:00 alebo slovenská o 11:00.
 Vo štvrtok večer po svätej omši: tichá adorácia s individuálnym eucharistickým požehnaním.
 Slovenské Sväté omše: streda, piatok, sobota, nedeľa. Budúcou nedeľou začína Advent.
 For Xmass Hamper more info in the back of the hall on green poster. Catechesis for adults –
Tuesday after evening Mass, for children and youth on Saturday at 4:30, for First Communion on
Sunday between Masses at 10:10. Adoration of Thursday evening.
 Have a blessed and peaceful week of Christ the King! Fr. Ján Kuneš ☺ + lektori a omše zapisat

