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FARSKÉ OZNAMY
od 19. 2. 2018 do 25. 2. 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
ŠTVRTOK
NEDEĽA

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
PRVÁ PÔSTNA

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

18 00
18 00
18 00
18 00
17 30
18 00
08 00
09 00
15 00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Viliama
Za uzdravenie Márie Grebáčovej
† Róbert
Za zdravie a Božie požehnanie pre Romana
Pobožnosť krížovej cesty
† Matej
† Matej
Za veriacich
Pobožnosť krížovej cesty

,

INÉ OZNAMY
 Dnes bude zbierka na charitu. Naša vďaka patrí všetkým vám, ktorí každoročne
podporujete charitatívne diela v našej diecéze. Aj tohto roku sa obraciame s prosbou o
vašu podporu a zároveň ďakujeme za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 106
949, 95 €. Jarnú zbierku chceme použiť na skvalitnenie života vo všetkých našich
zariadeniach Oravy, Liptova a Spiša.
 Dnes 18. 2. 2018 chcem srdečne pozvať po sv. omši rodičov na stretnutie
prvoprijímajúcich detí. Úctivo prosím všetkých rodičov o spoluprácu a účasť na tomto
stretnutí. Vopred Vám ďakujem za vašu účasť.
 Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu
za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Veľkou
túžbou Svätého Otca je, aby v tento Deň modlitby sa zapojila celá Cirkev zo svojimi
kňazmi a veriacimi. Pamätajme na tento úmysel zvlášť v našich modlitbách. V piatok
bude na tento úmysel obetovaná aj pobožnosť krížovej cesty.
 Katolícke hnutia žien Slovenska aj v tomto roku organizuje už 12. ročník duchovného
a sociálneho projektu s názvom Podeľme sa! 2018. Ide o podujatie v pôstnom období,
ktorého podstatou je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť k
formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Chcú to
urobiť novým spôsobom: nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem.
 Finančný výťažok podujatia bude venovaný na konkrétnu pomoc zariadeniam, ktoré
poskytujú pomoc rodinám, ženám, matkám s deťmi v krajnej životnej núdzi s cieľom
ochrániť každý počatý ľudský život. Každý rok sa usilujú podporiť zariadenie v inej
diecéze po celom Slovensku. Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na výveske pri
východe z kostola. Táto aktivita je podporovaná aj spišským diecéznym biskupom.
Srdečne vás všetkých pozývam, aby sa do tejto aktivity zapojili.
 Pobožnosť krížovej cesty bude v kaplnke v piatok o 17 30 hod a v nedeľu popoludní
o 15 00 hod. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.

