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FARSKÉ OZNAMY
od 4. 9. 2017 do 10. 9. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
UTOROK
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice,
ľubovoľná spomienka
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana
Pongracza, kňazov a mučeníkov, spomienka
Narodenie Panny Márie, sviatok
Sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V 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
08 00
09 00

† Martin Závacký
† Zuzana a Michal
Za uzdravenie tela a duše krstného syna Juraja
Za Božiu pomoc pre Adelku a Slava
Za Požehnanie rod. Macakovej
Za Požehnanie rod. Dzurňákovej
Za veriacich

INÉ OZNAMY
3

 V pondelok 4. 9. 2017 pri sv. omši o 18 00 hod bude sv. omša pri príležitosti
otvorenia školského roka Veni Sancte. Pozývam všetkých žiakov a učiteľov.
 Srdečne chcem na sv. omšu pozvať všetkých prihlásených birmovancov, ktorá sa
uskutoční v štvrtok 7. 9. 2017 o 18 00 hod. Úctivo prosím, tých ktorí sa prihlásili na
prijatie sviatosti birmovania, aby sa tejto sv. omše zúčastnili.
 Srdečne chcem pozvať birmovancov a ich rodičov na spoločné stretnutie, ktoré sa
uskutoční 10. 9. 2017 t. j. v nedeľu po svätej omši cca o 10 00 hod. Účasť všetkých
prihlásených birmovancov a ich rodičov je nutná. Na tomto stretnutí chcem vám
birmovanci a rodičia predstaviť ďalší postup pri príprave na prijatie sviatosti
birmovania.
 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený záujem o poznanie
Svätého písma. S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň
zrozumiteľnej úrovni KU otvára v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci
Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté
písmo“. Ide o trojročné štúdium. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 45 rokov,
ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa
nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre dôchodcov a nezamestnaných a
45 € pre zamestnaných uchádzačov. Prednášateľmi budú vyučujúci na KU, ktorí sú
na Slovensku uznávanými odborníkmi na Sväté písmo. Prihlásiť sa môže každý nad
45 rokov do 15. septembra 2017. Prihlášku a viac informácií nájdete na
vlákne http://www.ku.sk/index.php/2016-02-23-12-21-02/celozivotne-vzdelavania.

