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FAR S K É O Z N AM Y
od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Petra Damianiho, biskupa učiteľa Cirkvi, ľubovoľná
spomienka
Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

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

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Marekovu
Za zdravie a Božie požehnanie pre Viliama
† Matej
Za zdravie a Božiu pomoc Filip, Milan a Kristián
† Viktor
† Matej
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 26, 02 €. Úprimne Pán Boh zaplať!
 Zbierka pre potreby farnosti bola 76 €. Za Vaše milodary vám vopred Pán Boh
zaplať!
 Vo štvrtok 21. 2. 2019 sa v našom dekanáte uskutoční ďalšia katechéza z cyklu
Diecézna škola viery po večernej svätej omši v Katolíckom dome v Liptovskom
Mikuláši . Sv. omša je vo Farskom kostole o 17 00 hod.
 Komisia pre mládež vás pozýva na víkend „Základov kresťanského života“
v Diecéznom centre vo Važci termíne 22.-24. februára. Je to víkend vnútornej
obnovy a objavovania Božej lásky nanovo. Začiatok je v piatok o 17 30 hod a koniec
víkendu je v nedeľu 24. 2. 2019 o 12 30 hod. Študenti a nezamestnaní platia
príspevok 25 € a zamestnaní 28 €. So sebou je potrebné doniesť si Sv. Písmo, písacie
potreby, teplé oblečenie a spacká. Odporúčaný vek na tomto kurze je 15 rokov.
Prihlásiť sa na tento kurz je možne na internetovej stránke www. komisia. sk
 Komisia pre mládež a Diecézne centrum Premeny vás opäť pozývajú na pôstnu
víkendovú púť mladých do Zabawy (PL), na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny
Kozkownej. Táto púť bude od 15. 3. 2019 do 17. 3. 2019. Na miestach spojených s jej
životom a hrdinskou smrťou bude v rámci pestrého programu svätá omša v jej
sanktuáriu, krížová cesta vo Wal-rude a taktiež aj „zábawný” večer . Odchádzame 15.
3. (piatok) v popoludňajších hodinách a predpokladaný návrat je v nedeľu vo
večerných hodinách. Púť je určená pre mladých vo veku 15 - 30 rokov. Nástupne
miesta: Trstená, Dolný Kubín, Ružomberok, Poprad, Stará Ľubovňa. Príspevok za
tento víkend je 20 €. V cene je zahrnuté aj poistné. Prihlásiť sa možno na stránke
www. komisia. sk
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 Od 8. 3. 2019 do 10. 3. 2019 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni

Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo pod
názvom „Ohne snúbencov“, ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na
Slovensku. Bližšie informácie si môžetepozrieť pri nástenke pri východe z kostola.
 V dňoch od 17. 3. 2019 - 24. 3. 2019 sa v našej farnosti budú konať sväté misie,
ktoré budú organizovať otcovia misionári Palotíni Piotr a Leonard Lasoty. Na
stolíku pri východe z kostola si môžete zobrať do každej rodiny plagát
s programom a modlitbou za sväté misie. Program bude vyvesený aj na nástenke
pred východom z kostola.

