
 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov

Farské oznamy
18. nedeľa v

Nedeľa 2/8 18.nede
sv.omša: 7:30 

 

10:30 
 

15:00 

Poď
 

Za farníkov a za zdravie a Božie požehnanie pre 
Máriu a
 

Pobožnos

tajomstiev

Pondelok 3/8  
sv.omša:   

Utorok 4/8 Svätého Jána Máriu Vianneya, k
sv.omša:   

Streda 5/8 Výro
Ríme

sv.omša: 19:00 Za Božiu pomoc pri pôrode Katky

Štvrtok 6/8 Premenenie Pána (sviatok)
sv.omša: 18:00 

19:00 
 

Adorácia pred Sviatos
Za deti z  katolíckych rodí našej farnosti, ktoré boli vo 
viere vychovávané a strácajú vieru

Piatok 7/8 Prvý 
prvopiatková pobožnos

sv.omša: 19:00 Za živých a †† 

Sobota 8/8 Svätého 
sv.omša: 7:30 †† otec Vladimír a 

Nedeľa 9/8 19.
sv.omša: 7:30 Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Varošiovej

  

 

10:30 
 

Za farníkov 
Božie požehnanie rodiny

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov

Farské oznamy 
. nedeľa v Cezročnom období – 2.8

, 

.nedeľa v Cezročnom období

Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života

Za farníkov a za zdravie a Božie požehnanie pre 
Máriu a Štefana 

Pobožnosť prvej nedele a výmena ružencových 

tajomstiev 

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v 
Ríme (spomienka) 
Za Božiu pomoc pri pôrode Katky 

Premenenie Pána (sviatok) 

Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou 
Za deti z  katolíckych rodí našej farnosti, ktoré boli vo 
viere vychovávané a strácajú vieru 

Prvý piatok v mesiaci – po svätej omši bude 
prvopiatková pobožnosť 

Za živých a †† členov ružencového bratstva

Svätého Dominika, kňaza (spomienka)
†† otec Vladimír a členovia rodiny 

 nedeľa v Cezročnom období
Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Varošiovej

Za farníkov a  poďakovanie za dar života Oliverka a 
Božie požehnanie rodiny 

1 

Rímskokatolícka farnosť Miloslavov 

2.8.2020 

nom období 

akovanie Pánu Bohu za 50 rokov života  

Za farníkov a za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, 

výmena ružencových 

ňaza (spomienka) 

lavnej mariánskej baziliky v 

 
Za deti z  katolíckych rodí našej farnosti, ktoré boli vo 

po svätej omši bude 

lenov ružencového bratstva 

(spomienka) 

období 
Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Varošiovej 

akovanie za dar života Oliverka a 


