RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VAŽEC
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FARSKÉ OZNAMY
od 12. 12. 2016 do 18. 12. 2016
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
,

PONDELOK
UTOROK
STREDA
NEDEĽA

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka
Sv. Lucie, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

3

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

18 00
08 00
18 00
07 00
18 00
08 00
09 00

Za krstných rodičov
† Mária Bučanská
Za dary Ducha Svätého pre Moniku
Za dobrovoľníkov a dobrodincov diecézneho centra
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Františka
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Vladislava
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Srdečne by som vás chcel pozvať na rorátnu sv. omšu vo štvrtok 15. 12. 2016 o










07 00 hod. Táto svätá omša bude votívna k Panne Márii.
V našej farnosti bude vianočná svätá spoveď v sobotu 17. 12. 2016 o 08 30 hod.
Prídu kňazi z okolia, každý sa môže dobre vyspovedať. Povzbudzujem vás milý
veriaci najmä vás mladé rodiny a deti, aby ste si vykonali dobrú svätú spoveď.
Našich chorých pred sviatkami navštívim v utorok 20. 12. 2016 od 09 00 hod. Ak
chcete aby som navštívil aj chorých, ktorý nechodia na prvý piatok je možnosť
ich prihlásiť v sakristii, alebo osobne.
Srdečne chcem pozvať členov farskej hospodárskej rady farnosti pozvať na
zasadnutie, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 16. 12. 2016 o 19 15 hod na farskom
úrade. Úctivo prosím všetkých členov o účasť.
Mládežnícky zbor Krista Kráľa vo Farnosti Krista Kráľa, Prešov- Sekčov so
zborom vydali svoje prvé CD s názvom „ Nebo sa sklonilo k zemi.“ Je to
vianočné CD, ktoré ponúka 17 piesní. Nachádzajú sa na ňom tradičné slovenské
koledy v novom šate a množstvo ďalších vianočných piesní. Cena vianočného
CD je 10 €. Záujemcovia o toto CD si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii kostola,
alebo v kaplnke sv. Františka počas týždňa. Veľmi vrelo vám toto CD
odporúčam aj ako vianočný darček pre svojich blízkych.
Úctivo prosím rodičov, ktorí chcú, aby dieťa pristúpilo k prvému svätému
prijímaniu nech sa v sakristii zapíšu a vyzdvihnú si prihlášku.

