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FARSKÉ OZNAMY
od 17. 9. 2018 do 23. 9. 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná
spomienka
Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

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

18 00
08 00
18 00
16 45
18 00
08 00
09 00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Máriu
† Matej Šingliar
† Ján, Štefan, Ľudmila, Veronika, Amália
† Božena Čonková
† Ondrej, Justína, Gita
† Žofia Michal Jacko
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 60, 49 €. Úprimne Pán Boh zaplať!
 Na budúci týždeň bude zbierka na katechetický úrad Spišskej diecézy.
 Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 30

rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz
zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna), každú tretiu nedeľu v mesiaci.
Cieľom kurzu je rozlíšiť svoje životné povolanie a upevniť sa vo svojom
vzťahu s Bohom. Pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom
a vedením duchovného denníka môže kurz napomôcť správne duchovne
rozlišovať. K dispozícii bude pre mladých taktiež duchovné vedenie, ak im
chýba duchovný sprievodca. Náplňou každého stretnutia je katechéza,
zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba a adorácia. Viac informácií
o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa
je možné do 30. Septembra 2018.
 V dňoch od 21. 9. 2018 do 23.9.2018 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri
Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava snúbencov
na prijatie sviatosti manželstva pod názvom Ohne snúbencov. Toto podujatie
organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Je to víkend, z ktorého
budú snúbenci dlho čerpať, aby v manželstve dosiahli to, očakávajú.
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 Vo štvrtok 20. 9. 2018 sa v našom dekanáte uskutoční prvá katechéza z cyklu

Diecézna škola viery. Stretnutie sa začne sv. omšou o 18 15 hod vo farskom
kostole v Liptovskom Mikuláši. Po sv. omši bude nasledovať samotná
prednáška a diskusia k prednáške. Z tohto dôvodu bude sv. omša vo štvrtok
20. 9. 2018 slávená v zmenenom čase a to o 16 45 hod. Všetci ste srdečne
pozvaní.
 V pondelok 24. 9. 2018 našu farnosť navštívi Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic.
Anton Tyrol, PhD., generálny vikár Spišskej diecézy. Na základe poverenia
v mene spišského diecézneho biskupa vykoná biskupskú vizitáciu našej
farnosti. Pri tejto príležitosti bude vo farskom kostole o 18 00 hod sv. omša,
ktorú bude celebrovať Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.,
generálny vikár Spišskej diecézy. Po skončení sv. omše bude stretnutie s vami
v kostole. Ak by ste mali nejaké otázky môžete ich napísať a dať do krabičky,
ktorá bude umiestnená pri východe z kostola a rovnako ich môžete predniesť
aj osobne na stretnutí po sv. omši. Vizitácia bude spočívať v návšteve ZŠ
Važec, stretnutie so starostom obce Važec; stretnutie s farskou hospodárskou
radou farnosti Važec; stretnutie s pastoračnou radou farnosti Važec;
stretnutie a krátky rozhovor s predstaviteľmi spoločenstiev, spolkov
a združení; návšteva jedného chorého; osobný rozhovor s kňazmi
pôsobiacimi vo farnosti.

