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FARSKÉ OZNAMY
od 19. 9. 2016 do 25. 9. 2016
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
UTOROK
STREDA
PIATOK
NEDEĽA

Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a
spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sv. Matúša, apoštola, evanjelistu, sviatok
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
08 00
09 00

† z rod. Kavalier a Florek
Za zdravie syna
Zomrelí a živí z rodiny
† Žofia a Michal Jacko
Zomrelí a živí z rodiny
Za deti a vnúčatá
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Dnes je zbierka na katechetický úrad Spišskej diecézy. Za vaše milodary vám






vopred Pán Boh zaplať!
V utorok 20. 9. 2016 bude z dôvodu konania kňazských rekolekcii sv. omša
večer o 18 00 hod.
Dňa 20. 9. 2016 Svätý otec František bude predsedať medzináboženskému
stretnutiu, ktoré sa uskutoční v Assisi, a prosí, aby sa pri tejto príležitosti vo
všetkých partikulárnych Cirkvách tento deň celebroval ako Deň modlitby za
pokoj. Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vás prosí, aby ste pamätali na tento
úmysel a zapojili sa do modlitieb za pokoj počas medzináboženského stretnutia
v Assisi.
V tomto týždni v stredu, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Pre nás bude
záväzný piatok. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
Prosím tých, ktorí sa zapísali na prijatie sviatosti birmovania, aby mi
odovzdali vyplnenú prihlášku v sakristii, alebo na farskom úrade. Prihlášku
prosím odovzdať najneskôr do 30. 9. 2016. Úctivo prosím, aby ste si to
nenechávali na poslednú chvíľu. Príprava na sviatosť birmovania sa začne
v októbri.
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 Asociácia OTCA MAMU DETOM nás pozýva pridať svoj hlas k európskej

iniciatíve občanov na ochranu manželstva a rodiny. Bližšie informácie sa
dozviete na stránke www.otcamamudetom.sk Po sv. omši bude naša
dobrovoľníčka p. Eva Božoňová rozdávať veľmi pekné záložky slúžiace na
obdarovanie v rodine. Zároveň bude zbierať podpisy k iniciatíve Mama, otec
a deti, ktorá sa snaží o to, aby EÚ zakladala svoje predpisy na tom, čo je
spoločné, na manželstve muža a ženy. Pred vypisovaním sa najskôr oboznámte
s pokynmi. Nutné je uvádzať celé mená, rodné priezviská aj u mužov (pre
platnosť podpisu od nás EÚ vyžaduje aj tieto údaje), nepoužívať opakovacie
znamienka..

Sviatosť manželstva chcú prijať:
 Peter ŠINGLIAR syn Viery Šingliarovej, narodený v Poprade a bývajúci vo

Važci a Martina ILAVSKÁ dcéra rodičov Milana a Jany rod. Kozuobvá,
narodená v Liptovskom Mikuláši a bývajúca vo Važci. Ohlasujú sa po
druhýkrát.

