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FARSKÉ OZNAMY
od 16. 1. 2017 do 22. 1. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
UTOROK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Antona, opáta, spomienka
Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

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

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

† Zuzana, a Ján a Viliam
Za oslobodenie a Božie požehnanie pre Jána
† Matej Šingliar
Za zdravie Michala a Jána s rodinou
Za zdravie a Božie požehnanie pre Andrejka
Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Marekovú
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Dnes po sv. omši srdečne chcem pozvať rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorých som
na stretnutie písomne pozval listom. Úctivo prosím všetkých rodičov o spoluprácu
a účasť na tomto stretnutí. Vopred Vám ďakujem za vašu účasť.
 Od 18. januára 2017 do 25. januára 2017 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 Na základe stanov hospodárskej rady farnosti §1 bod 2 som dňa 10. 1. 2017 do
volebnej komisie pre voľby do hospodárskej rady farnosti, ktoré sa budú konať dňa
22. 1. 2017 vymenoval týchto členov:
Hlavný skrutátor:
Danka
Mišovie
Podkrivánska
841
1. Skrutátor:
Valéria
Legutková
Pod Vilingom
308
2. Skrutátor:
Eva
Božoňová
Podkrivánska
827
Títo menovaní členovia vám 22. 1. 2017 rozdajú čisté hlasovacie lístky opatrené
pečaťou farského úradu. Na volebný lístok je potrebné uviesť aspoň 5 mien.
Z týchto 5 mien sa urobí poradovník podľa počtu hlasov. Z toho 3 podľa
poradovníka sú volení a 2 budem menovať. Na nasledujúcu nedeľu 29. 1. 2017 ich
pozbierajú a spočítajú jednotlivé hlasy. Za zvolených sa považujú tí, ktorí získali
najviac hlasov. Po tom, ako zvolený kandidát príjme svoju voľbu, považuje sa za
zvoleného. Menovaných členov hospodárskej rady slobodne menuje farár/ farský
administrátor. Zo sčítania jednotlivých hlasov urobia zápisnicu, kde sa nasledovne
v tejto zápisnici podpíšu. Potom mi zápisnicu odovzdajú a na budúcu nedeľu 5. 2.
2017 vás oboznámim s výsledkami volieb.
 Srdečne chcem pozvať na sv. omšu všetkých prihlásených birmovancov, ktorá sa
uskutoční v štvrtok 19. 1. 2017 o 18 00 hod. Úctivo prosím, tých ktorí sa prihlásili na
prijatie sviatosti birmovania, aby sa tejto sv. omše zúčastnili.

