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                          F A R S K É   O Z N A M Y  

   od 15. 2. 2016 do 21. 2. 2016 
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LLIITTUURRGGIICCKKÝÝ    KKAALLEENNDDÁÁRR    TTÝÝŽŽDDŇŇAA    
 

 

NEDEĽA  DRUHÁ PÔSTNA  
 

  

  

PPRROOGGRRAAMM  BBOOHHOOSSLLUUŽŽIIEEBB    AA  ÚÚMMYYSSEELL    SSVV..  OOMMŠŠEE  
  

PONDELOK 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie Bohu známej  

UTOROK  18 00 Za zdravie a Božie požehnanie rod. Gálikovej  

STREDA 18 00 Za rodiny našej farnosti  

ŠTVRTOK 18 00 † Zuzana, Ján, Anna, Ján   
 

 

 

PIATOK 
17 30 Pobožnosť krížovej cesty 

18 00 † Michal  Špes 

SOBOTA 08 00 † Katarína, Anna, Jozefína  
 

 

NEDEĽA 10 00 Za veriacich  

15 00 Pobožnosť krížovej cesty 
 

 

 
 

  II  NN  ÉÉ      OO  ZZ  NN  AA  MM  YY    
 
 

 Dnes  bude jarná zbierka na Charitu. Výťažok jarnej zbierky na charitu 

bude použitý na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária 

Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Škola slúži deťom s viacnásobným                             

postihnutím. V mene vedenia a zamestnancov SpKCH a aj vo svojom mene 

ďakujem všetkým dobrodincom, ktorí podporujú charitatívne diela v našej 

diecéze. 

 Slovenská katolícka charita pripravila už štvrtý ročník zbierky Pôstna 

krabička pre Afriku, ktorá je zameraná na pomoc chudobným deťom 

a rodinám v subsaharskej Afrike. Výťažok zbierky bude použitý na podporu  

výstavby murovanej budovy pre materskú školu v Ugande a tiež projekty v 

Rwande, Južnom Sudáne a Keni. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne 

zapojíte sme pripravili aj špeciálny darček v podobe DVD - Krehké životy, 

ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Viac informácií 

nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky budú 

v najbližšej dobe k dispozícii v predsieni kostola. Ďakujeme za každú pomoc. 

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania 

zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania 

prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 29.2.2016. Prihláška sa 

podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom 

konaní na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu pozrieť na 

internetovej stránke kňazského seminára:  http://ks.kapitula.sk/sk/info pre 
kandidatov.  

 Chcem dať do pozornosti, že v stredu sú  večerné sv. omše za naše rodiny. Po 

svätej omši bude vždy Eucharistická adorácia za rodiny.  
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