PROGRAM BOHOSLUŽIEB
OD 22.07.2019 DO 28.07.2019
ŠESTNÁSTA NEDEĽA V ROKU „C“ – 21.07.2019
Pondelok:

Utorok:

sv. sv. Márie Magdalény
sv. Anna 17.00 na úmysel
R.M.Magd 17.00 +z rodiny Vaščák, Mních a Filip č. 263

P
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sv. sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Kluknava
Št. Huta

17.40
18.00

+Anna, Elena, Eva, Mária, Marta, Marta č.227
+Žofia, Michal, Ján a Michal č.620

P
K

Kluknava
sv. Anna
Richnava

07.00
09.00
07.00

+Ivan, Emília a Ján č.132
na úmysel za deti
+ Margita Lišková - výročná

P
P
K

Streda:

Štvrtok:

sv. sv. Jakuba, apoštola

sv. Anna
Piatok:

sl. sv. Joachyma a Anny, rodičov Panny Márie

sv. Anna
Sobota:

10.30

ľ. sp. na Pannu Máriu v sobotu

sv. Anna
Hrišovce
Št. Huta
Nedeľa:

10.30

10.30
16.30
15.30

+Jolana Tomášová č.102
+Cecília a Jozef č.620

K
F

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V ROKU „C“ - ODPUST SV. ANNY

Kluknava
Richnava
sv. Anna

07.05
07.00
08.00
09.30
10.30

+Mária, Štefan, Mária Tobis č.139
+Stanislav Šuster č.244
sv. omša
modlitba sv. ruženca
slávnostná sv. omša

K

Ohlášky:
Hrišovce

Pobožnosti
Zbor
Brigády Kl, Ri
sv. Anna autobusy

Doprava k sv.
Anne

Sv. Anna

Slavomír Kurilla, syn rod. Petra a Kvetoslavy r. Žofčinovej, nar.v Sp. Novej Vsi a býv. v Hrišovciach a
Lenka Šlebodová, dcéra rod. Miroslava a Mariány r. Ringošovej, nar. v Levoči a býv. v Krompachoch
ohlasujú sa dnes po tretí krát.
Ako zvyčajne o 14.00 hod. Kluknava – dnes nácvik zborov v Kluknave v kostole o 16.30 hod
Utorok večer po sv. omši.
Všetkým vám, zúčastneným na brigádach a upratovaní včera veľmi pekne ďakujem.
Prvý autobus – Štefanská Huta
Druhý autobus – Hrišovce - Richnava
- Kluknava - ku sv. Anne:
– Kluknava – ku sv. Anne:
štvrtok 25.07.2019 - o 09.00 hod;
štvrtok 25.07.2019 - o 09.00 hod;
piatok 26.07.2019 – o 09.00 hod;
piatok 26.07.2019 – o 09.00 hod;
sobota 27.07.2019 - o 09.00 hod;
sobota 27.07.2019 - o 09.00 hod;
sobota aj - o 18.30 hod;
sobota aj - o 18.30 hod
nedeľa 28.07. 2019 - o 08.30 hod;
nedeľa 28.07. 2019 - o 08.30 hod;
Autobusy späť pôjdu po skončení sv. omší a podľa
Autobusy späť pôjdu po skončení sv. omší a podľa
dohody v autobuse. Prosím, cestovné vyzbierajte
dohody v autobuse. Prosím, cestovné vyzbierajte
v autobuse min. 1,00 € od každého za deň.
v autobuse min. 1,00 € od každého za deň.
„Oznamujeme občanom a všetkým pútnikom, že pri organizácii dopravy v rámci odpustovej slávnosti pri sv.
Anne v Kluknave, bude počas celej púte zavedená jednosmerná doprava pre všetky motorové vozidlá, a to
nasledovne: vjazd ku kostolíku sv. Anny bude zabezpečený po miestnej komunikácii z Kluknavy – ako to bolo
doteraz a výjazd bude vedený smerom cez obec Ovčie. Na dodržiavanie tejto jednosmernej prevádzky budú
dohliadať organizátori a príslušníci Policajného zboru SR.“
Prosím o pomoc. V stredu pri sv. Anne o 15.00 hod bude stavať oltár. Prosím o pomoc tak chlapov ako aj
ženy k stavaniu oltára aj upratovaniu kostolíka. Zraz bude o 15.00 hod na fare alebo potom hore pri sv. Anne.
Stráženie oltára a kostolíka počas púte:

- Milodary:
Hrišovce
Richnava

- Milodary sv. Anna:

16.07.2019
19.07.2019
14.07.2019

z pohrebu + Štefana Flintoša obetovali
z pohrebu + Anastázie Ondášovej obetovali
na schody

100,00 €
100,00 €
152,00 €

