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FARSKÉ OZNAMY
od 30. 1. 2017 do 5. 2. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
UTOROK
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Obetovanie Pána, sviatok
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Oskára, biskupa, ľubovoľná spomienka
PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

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

NEDEĽA

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

† Michal Závacký
† Michal, Mária, Vojtech
Na úmysel celebranta
† Vincent Malý
† Eduard a Vladimír Zubaj
Fatimská pobožnosť
† Martin Závacký

09 00

Za veriacich

INÉ OZNAMY
 Na sviatok Obetovania Pána 2. 2. 2017 si na svätú omšu prosím doneste sviece,
ktoré sa budú požehnávať na svätej omši.
 Na spomienku Sv. Blažeja 3. 2. 2017 budem po skončení svätej omše udeľovať
každému SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE.
 V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšou.
 Srdečne chcem pozvať na sv. omšu všetkých prihlásených birmovancov, ktorá sa
uskutoční v štvrtok 2. 2. 2017 o 18 00 hod. Úctivo prosím, tých ktorí sa prihlásili
na prijatie sviatosti birmovania, aby sa tejto sv. omše zúčastnili.
 K chorým pôjdem v piatok 3. 2. 2017 od 09 00 hod.
 Úctivo prosím, aby ste dnes t. j. 2. 2. 2017 po svätej omši nezabudli dať svoje
hlasovacie lístky do hlasovacej urny pre voľby hospodárskej rady farnosti, ktorá
je na stolíku pri vchode do spovednice. Menovaných členov hospodárskej rady
slobodne menuje farár/ farský administrátor. Členov volebnej komisie, ktorých
som vymenoval prosím, aby dnes 29. 1. 2017 o 15 00 hod prišli na farský úrad, kde
budú rátať hlasy a oboznámia ma s výsledkom volieb hospodárskej rady farnosti.
Na volebný lístok je potrebné uviesť aspoň 5 mien. Z týchto 5 mien sa urobí
poradovník podľa počtu hlasov. Z toho 3 podľa poradovníka sú volení a 2 budem
menovať. Za zvolených sa považujú tí, ktorí získali najviac hlasov. Po tom, ako
zvolený kandidát príjme svoju voľbu, považuje sa za zvoleného.
 V utorok 7. februára 2017 sa od 10 00 hod otvoria brány Katolíckej univerzity v
Ružomberku (KU) na všetkých jej štyroch fakultách - filozofickej, pedagogickej,
teologickej a zdravotníckej. Všetci záujemcovia dostanú informácie o štúdiu na
KU. Zvedavcov, ako aj nádejných budúcich študentov, čaká atraktívny
sprievodný program. Môžu si napríklad vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a
televíznom štúdiu, absolvovať exkurziu v laboratóriách a ateliéroch, prezrieť
poklady historickej knižnice atď. Príďte sa zoznámiť so štúdiom a prostredím
Katolíckej univerzity.

