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FARSKÉ OZNAMY
od 14. 1. 2019 do 20. 1. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
ŠTVRTOK
NEDEĽA

Sv. Antona, opáta, spomienka
DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
Za Božiu pomoc pri operácii Juraja
Za zdravie a Božie požehnanie Petra a Romana (1)
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

18 00
18 00
08 00
18 00
18 00
08 00

NEDEĽA

09 00 Za veriacich

,

INÉ OZNAMY

 Chcem upozorniť, že od budúcej nedele 20. 1. 2019 budú nedeľné sv. omše












slávené už o 09 00 hod. V týždni budú sv. omše slávené v kaplnke sv. Františka
v Diecéznom Centre Premeny.
Dnes bude zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vám vopred
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
Dnes sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.
Vianočná výzdoba môže byť ponechaná do 2. februára 2019.
Od stredy 16. 1. 2019 budem hospitalizovaný na neurologickom oddelení
v nemocnici Spišská Nová Ves. Počas mojej hospitalizácie ma bude zastupovať
o. Ľuboš Laškoty, riaditeľ komisie pre mládež v Spišskej diecéze.
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. 2019. 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.
Pozývame všetkých mladých milovníkov hôr a turistiky na zimný výstup na
Téryho chatu, ktorý organizuje Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Výstup
sa uskutoční v sobotu 26. 1. 2019. Stretneme sa o 8 00 hod pri starom kostolíku
Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci. Prosíme záujemcov,
aby sa prihlásili cez registračný formulár: www.bit.ly/vystupnateryhochatu2019.
Výstup je určený pre mladých vo veku od 15 rokov. Účastníci pod 18 rokov musia
so sebou priniesť podpísaný informovaný súhlas od zákonného zástupcu, ktorý
im pošleme po prihlásení do formulára. Prihlásiť sa na výstup je možné
najneskôr do 23. 1. 2019.
Od 18. 1. 2019 do 25. 1. 2019 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

