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FARSKÉ OZNAMY
od 1. 8. 2016 do 7. 8. 2016
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, ľubovoľná spomienka
Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza, ľubovoľná spomienka
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme,
ľubovoľná spomienka
Premenenie Pána, sviatok
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

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

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

† Ján Goč
Za obrátenie Jakuba
Za predkov z rod. Vorčákovej
Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Marekovú
† Katarína a Ondrej
Fatimská pobožnosť
† Magdaléna a Gašpar
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.
 K chorým pôjdem v utorok od 09 00 hod.
 V utorok 2. augusta 2016 možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách
minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok
predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou
Pána (Otče nás) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri
podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca
(napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).
 Vo štvrtok 4. 8. 2016 si pripomíname výročie smrti spišského biskupa Božieho
služobníka biskupa Jána Vojatašška.
 V sobotu o 07 00 hod bude Fatimská pobožnosť.
 V nedeľu 7. 8. 2016 si vo farnosti Zákamenné pripomenie výročie smrti Božieho
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať spišský
diecézny biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. Homíliu prednesie prof. ThDr.
Peter Zubko, PhD., člen Komisie historikov kauzy blahorečenia biskupa Jána
Vojtaššáka. Po svätej omši bude nasledovať procesia k hrobu Božieho sluhu
a modlitbu za jeho blahorečenie. V ďalšom programe budú prezentované svedectvá
ľudí, ktorí boli osobne prítomní na pohrebe Božieho sluhu biskupa Jána Vojatššáka.
Celý priebeh pamätného dňa bude vysielať v priamom prenose Rádio Lumen. Z toho
dôvodu chcem zorganizovať púť do Zákamenného. Kto má záujem, nech sa prosím
zapíše v sakristii.
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 Slovenská katolícka charita (SKCH) ďakuje všetkým darcom, ktorí sa rozhodli
zapojiť do celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016. Aj vďaka vám
sa podarilo k dátumu 30. jún 2016 vyzbierať viac ako 181 tisíc eur. Z tejto sumy
SKCH už podporila fungovanie Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v
Ugande, ako aj ďalšie projekty v krajinách subsaharskej Afriky. V Rwande sa
vďaka pomoci slovenských dobrovoľníkov a bratov Pallotínov podarilo dobudovať
a otvoriť Kultúrne centrum sv. Vincenta, ktoré je určené pre siroty a deti z
chudobných rodín, ktoré by si nemohli dovoliť chodiť do súkromnej materskej
školy. Viac sa o projektoch SKCH a činnosti dobrovoľníkov sa dočítate aj v
aktuálnom vydaní Katolíckych novín. Zbierku Pôstna krabička pre Afriku 2016 je
možné finančne podporiť aj naďalej, a to až do konca roku 2016. Viac informácií
www.charita.sk. Ďakujeme za Vašu štedrosť a otvorené srdce pre potreby tých
najzraniteľnejších.
 Chcem oznámiť rodičom prvoprijímajúcich detí, aby mi doniesli 22 € na DVD zo
slávnosti prvého svätého prijímania. Peniaze treba doniesť čo najskôr, aby som ich
mohol potom vyzdvihnúť a uhradiť.
 Prosím tých, ktorí sa zapísali na prijatie sviatosti, aby mi odovzdali vyplnenú
prihlášku v sakristii, alebo na farskom úrade. Prihlášku, prosím, odovzdať
najneskôr do 30. 9. 2016.
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