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FARSKÉ OZNAMY
od 22. 1. 2018 do 28. 1. 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka
ŠTVRTÁ V OBDOBÍ CEZ ROK
NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY

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

Za zdravie a Božie požehnanie pre Andrejka Lorenčíka
Na úmysel otca biskupa (1)
† Robert Pačaj
Na úmysel otca biskupa (2)
† Mons. Vincent Malý
Za zdravie a Božie požehnanie pre dobrodincov
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Od 18. januára 2018 do 25. januára 2018 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 Na základe stanov farskej pastoračnej rady farnosti (daľej FPR) bod 8. 4 som dňa
21. 1. 2018 do volebnej komisie pre voľby do FPR, ktoré sa budú konať 4. 2. 2018
vymenoval týchto členov:
Hlavný skrutátor:
Danka
Mišovie
Podkrivánska
841
1. Skrutátor:
Valéria
Legutková
Pod Vilingom
308
2. Skrutátor:
Viera
Šingliarová
Dr. Lučanského
524
Volebná komisia vám na budúcu nedeľu 28. 1. 2018 rozdá kandidačné lístky s menami
osôb, ktoré budú opatrené pečaťou farského úradu. Na volebný lístok je potrebné
zakrúžkovať aspoň 6 mien. Z týchto 6 mien sa urobí poradovník podľa počtu hlasov. Z
toho 5 podľa poradovníka sú volení a 1-2 budem menovať. Na ďalšiu nedeľu t. j. 4. 2
2018 sa uskutoční voľba do FPR. V túto nedeľu po skončení svätej omše členovia
volebnej komisie pozbierajú volebné lístky a volebná komisia zráta hlasy a oznámia mi
výsledok volieb. Na základe výsledkov vymenujem členov novej FPR. Za zvolených sa
považujú tí, ktorí získali najviac hlasov. Po tom, ako zvolený kandidát príjme svoju
voľbu, považuje sa za zvoleného. Menovaných členov FPR slobodne menuje farár,
farský administrátor. Volebná komisia musí zo sčítania hlasov urobiť zápisnicu, ktorá
sa vyhotovuje dvojmo. Jedna sa necháva v archíve farského úradu a druhá sa odosiela
na biskupský úrad. Aby bol niekto zvolený do FPR musí spĺňať nasledovné
podmienky: A) Musí byť katolíkom. B) Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti. C)
Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti. D) Nie je čiastočne ani úplne pozbavený
svojprávnosti. E) Podľa kódexu kánonického práva nie je vylúčený z eucharistického
spoločenstva. F) Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky. G) Vyznačuje
sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou. H) Dovŕšil vek 18. rokov.
 Z krstu Michala Šingliara na kostol venovali 100 €.
 Rod. Naďy Zubajovej na kostol venovala 100 €.
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 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 28.2.2018. 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.

