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FARSKÉ OZNAMY
od 6. 3. 2017 do 12. 3. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
NEDEĽA

DRUHÁ PÔSTNA

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

18 00
18 00
08 00
18 00
17 30
18 00
08 00
09 00
15 00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
† Ján, Štefan, Ľudmila, Veronika, Amália
† Karol, Pavlína, Jozef
† Michal, Mária Šingliar
Pobožnosť krížovej cesty
Za zdravie Dominika a úspešné ukončenie štúdia
Za zdravie Márie
Za veriacich
Pobožnosť krížovej cesty

INÉ OZNAMY
 Dnes sa koná jarná zbierka na charitu.
 Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kantrové dni. Obsahom

jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia
a činorodá láska k blížnemu. Pre našu farnosť bude záväzný deň streda.
 Vo štvrtok je sv. omša, na ktorú pozývame birmovancov.
 Od stredy 8. 3. 2017 budem hospitalizovaný v Popradskej nemocnici. Počas
mojej neprítomnosti ma bude zastupovať o. Marek Uličný, riaditeľ komisie
pre mládež v Spišskej diecéze.
 Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie
už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom
do papierovej pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť deťom a rodinám
v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali
sumu viac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým sme v Centre Nepoškvrneného
srdca Panny Márie v Ugande vybudovali novú budovu škôlky a nové odborné
učebne. V susednej Rwande sme v spolupráci s rehoľou pallotínov otvorili
Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne
zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe DVD - Krehké životy,
ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k
dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na internetovej stránke
www.postnakrabicka.sk

