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FARSKÉ OZNAMY
Od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
UTOROK
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, Slávnosť - Prikázaný sviatok
Prvých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka
Návšteva Panny Márie, sviatok
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka
SV. CYRILA A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV,
slávnosť
SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
29. 6. 2020
30. 6. 2020
1. 7. 2020
2. 7. 2020
3. 7. 2020

-

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

4. 7. 2020 - SOBOTA
5. 7. 2020 - NEDEĽA

,

➢
➢
➢
➢

18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
07 00
08 00
09 00
11 00

Za zdravie a požehnanie pre Kristínu
† Ondrej, Vilma
† Viktor
† Ondrej
† Ladislav
Fatimská pobožnosť
† Anna a Andrej Rudyová
Za veriacich
Za prvoprijímajúce deti

INÉ OZNAMY

Zvonček z minulej nedele bol 54, 22 €.
V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem polhodinu pred sv. omšou.
K chorým pôjdem v piatok 3. 7. 2020 od 09 30 hod.
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tohtoročná zbierka na dobročinné
diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná na Slávnosť svätých sv. Petra a Pavla
dňa 29. júna, presúva na 27. nedeľu v Cezročnom období, čo je 4. október – deň
zasvätený svätému Františkovi z Assisi.
➢ Na slávnosť sv. Petra a Pavla veriaci, ktorí zbožne používa nábožne predmety
(napr. ruženec, škapuliar, krížik) požehnané pápežom alebo biskupom môže za
zvyčajných podmienok získať úplne odpustky. K tomu je potrebné pripojiť
Vyznanie viery. Veriaci, ktorí od poludnia 28. 6. 2020 do polnoci 29. 6. 2020
navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče
náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
➢ Prosím prvoprijímajúce deti, aby v tomto týždni okrem utorka chodili vždy o
16 30 hod na nácvik spevu a liturgie prvého sv. prijímania. Po tomto nácviku
liturgie a spevu je sv. omša v ktorej je vysvetľovaná pre deti katechéza.
➢ Prvá svätá spoveď prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v sobotu 4. 7. 2020
o 10 00 hod. Po svätej spovedi sa bude potom konať nácvik liturgie a piesní.
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➢ Na budúci rok 2021 plánujem v našej farnosti sviatosť birmovania. Prihlášky
na sviatosť birmovania je možne si vyzdvihnúť v sakristii alebo na farskom
úrade v čase vyhradených stránkových hodín. Pre prijímanie prihlášok budú
zvlášť vyhradené stránkové hodiny na farskom úrade a to vždy v piatok od
16 30 hod o 17 30 hod do konca júna tohto roka. Počas prázdnin potom oznámim
nový termín stránkových hodín na farskom úrade pre prijímanie prihlášok.
Prihlášky je nutne odovzdať do 31. 8. 2020. Prihlásiť sa na sviatosť birmovania
môžu prihlásiť žiaci od siedmeho ročníka (terajší šiestaci) ZŠ stredoškoláci ako
aj tí, ktorí doposiaľ neprijali sviatosť birmovania. Samotná príprava na prijatie
sviatosti birmovania je naplánovaná od septembra budúceho školského roku.
Sviatosť manželstva chcú prijať:

➢ Dušan GABČO syn rodičov Dušana a Gizely rod. Pištová narodený
v Poprade a bývajúci vo Važci a Monika ŠČUKOVÁ dcéra rodičov
Martina a Blaženy rod. Pačajová, narodená v Poprade a bývajúca vo Važci.
Ohlasujú sa po druhý krát.

