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FARSKÉ OZNAMY
od 13. 2. 2017 do 19. 2. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PIATOK
NEDEĽA

Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov Panny
Márie, ľubovoľná spomienka
SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

3

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

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

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu Zubajovú
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána
† Karol, Pavlína, Jozef
Za zdravie a Božie požehnanie pre Róberta a Miloša
† Terézia
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku zvonček









z budúcej siedmej nedele bude použitý na zbierku rekonštrukcie Oravského
centra mládeže v Ústi nad Priehradou, ktoré v jeseni vážne poškodil požiar.
Vopred vám vyslovujem Pán Boh zaplať za vaše milodary.
V čase od 13. 2 2017 do 19. 2. 2017 sa na Slovensku už po siedmy krát uskutoční
Národný týždeň manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň
na podporu manželstva. Motto tohoročného Národného týždňa manželstva sa
nesie v duchu myšlienky: "Spolu na ceste."
Rímskokatolícka farnosť Východná vás v pondelok 13. 2. 2017 o 16 30 hod pozýva
na spomienkovú slávnosť z príležitosti narodenia kňaza Jána Kováča. Program
sa začne pietnou spomienkou pri hrobe a sv. omšou v kostole. Z tohto dôvodu
v pondelok v našej farnosti nebude sv. omša, lebo budem prítomný na tejto
spomienkovej slávnosti. Z tohto dôvodu úmysel sv. omše z pondelka 13. 2. 2017
† Michal, Žofia, Michal bude slúžený na budúci pondelok 20. 2. 2017. Tí, ktorí
by mali záujem sa zúčastniť tejto slávnosti môžu prísť na farský úrad o 16 00 hod.
Srdečne chcem pozvať na sv. omšu všetkých prihlásených birmovancov, ktorá
sa uskutoční v štvrtok 16. 2. 2017 o 18 00 hod. Úctivo prosím, tých ktorí sa
prihlásili na prijatie sviatosti birmovania, aby sa tejto sv. omše zúčastnili.
Srdečne chcem povzbudiť tých, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, aby sa s
tajomstvom svojho povolania čím skôr zdôverili. Termín podania prihlášky do
kňazského seminára je do 28.2.2017. Prihláška sa podáva prostredníctvom
vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej
teológie si uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára
www. ks.kapitula.sk.

