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FARSKÉ OZNAMY
od 11. 4. 2016 do 17. 4. 2016
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
NEDEĽA

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Sv. Martina I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK

18 00

UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

08 00
18 00
18 00
18 00
08 00
10 00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Vorčákovú
a rod. Želonkovú
† Máriu Puškovú a rod. Čonkovú
† Ján, Darina a Miroslav
Za pomoc pri štúdiu pre Moniku
Za mládež a študentov Diecéznej animátorskej školy
Na úmysel otca biskupa (1)
Za veriacich

,

INÉ OZNAMY
 Na zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom sme celkom prispeli
97, 10 €
 Zbierka pri Božom hrobe bola 39, 60 €.
 Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.
 Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.
 Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule oznamuje, že na
Štvrtú veľkonočnú nedeľu – 17. apríla 2016 organizuje Deň otvorených
dverí. Slávnosť sa začne svätou omšou v katedrále o 9.00 h., pri ktorej budú
prijatí za kandidátov budúci diakoni – súčasní bohoslovci piateho ročníka. V
rámci programu vystúpi aj hudobná skupina bohoslovcov a zaznie slovo hosťa.
Zaujímavý bude aj program pre deti.
 Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule organizuje
duchovnú obnovu pre chlapcov stredoškolákov, ktorí sa chcú v tomto
mimoriadnom Roku milosrdenstva viac stíšiť a prehĺbiť svoj vzťah s
Bohom v seminárskom prostredí. Duchovná obnova sa uskutoční od piatka
večera 29.4.2016 do nedele 1.5.2016. Záujemcovia sa do 17. 4. 2016 môžu
prihlásiť prostredníctvom formulára na internetovej stránke kňazského
seminára www. ks.kapitula.sk. Na tejto stránke nájdu aj bližšie informácie o
duchovnej obnove.
 Na budúcu nedeľu po svätej omši chcem srdečne pozvať rodičov
prvorpijímajúcich detí na stretnutie. Úctivo prosím všetkých rodičov o
spoluprácu a účasť na tomto stretnutí. Vopred Vám ďakujem za vašu účasť !

