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FARSKÉ OZNAMY
od 20. 1. 2020 do 26. 1. 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
UTOROK
STREDA
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
TRETIA V OBDOBÍ CEZ ROK

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
20. 1. 2020 - PONDELOK

18 00

21. 1. 2020 - UTOROK

18 00

22. 1. 2020
23. 1. 2020
24. 1. 2020
25. 1. 2020
26. 1. 2020

18 00
18 00
18 00
08 00
09 00

,

-

STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

† Michal, Žofia, Petronela
Za zdravie a Božie požehnanie pre
Andreja
† Teodor Kordovaník
† Dušan Havranek
† Michal Špendel
† Vsdp. Vincent Malý
† Vsdp. P. Andrej Osvlad SJ, výročná

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 34, 74 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
 Dnes bude zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem
úprimné Pán Boh zaplať!
 Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček
zo 3. nedele v období cez rok resp. poslednej januárovej nedele použitý pre
potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na
rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa
môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú
naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a
rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za
štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl.
 Na budúcu nedeľu si v rámci nedeľnej sv. omše pripomenieme 1. výročie smrti P.
Andreja Osvalda SJ, ktorý pôsobil v našej farnosti a ktorý sa ako provinciál
Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej zaslúžil o jej dynamický rozvoj
v časoch totality a hladký prechod do slobodných čias. Pri tejto príležitosti
Spoločnosť Ježišova vydala o ňom knihu s jeho autentickými textami Andrej
Osvald SJ: misijné kázne. Knihu je možne si požičať z farskej knižnice na
prečítanie.
 Do soboty 25. 1. 2020 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
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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. 2020. 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.
 Komisia pre mládež v Sp. Diecéze pozýva všetkých mladých milovníkov hôr a
turistiky na zimný výstup na Zbojnícku chatu do Vysokých Tatier. Výstup sa
uskutoční v sobotu 1. 2. 2020. Stretneme sa o 8 00 hod pri starom kostolíku
Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci. Prosíme záujemcov, aby
sa prihlásili cez registračný formulár na stránke www.komisia.sk. 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.
 V tomto roku si pripomíname 20. rokov od vzniku Katolíckej univerzity na
Slovensku. Pri tejto príležitosti vás chce srdečne pozvať na deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční 4. 2. 2020 od 10 00 hod. Bližšie informácie si môžete všimnúť na
výveske pri východe z kostola.

