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FARSKÉ OZNAMY
od 7. 10. 2019 do 13. 10. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
STREDA
PIATOK
NEDEĽA

Ružencovej Panny Márie, spomienka
Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľub. spomienka
Sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľubovoľná spomienka
Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

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

18 00 † Zuzana a Michal
17 00 Na úmysel Františka
Poďakovanie za dar života a kňazského povolania
18 00
a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Romana
00
18
† Štefan, Ján, Ľudmila, Veronika a Amália
00
18
Na úmysel celebranta
00
08
† Ján, Viktor, Mária, Helena
00
09
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 47, 30 €.
 Zbierka na katechetický úrad Spišskej Diecézy bola 69 € .
 V utorok 8. 10. 2019 bude sv. omša o 17 00 hod, lebo budem zastupovať farnosť
Východná.
 Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 35 rokov,
ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9
stretnutí (od októbra do júna), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií
o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je
možné do 10. Októbra 2019.
 Je možnosť ešte stále podporiť celonárodnú verejnú zbierku určenej na
Národný pochod za život kúpou propagačných materiálov. Je to magnetka za
1 €/ 1 kus a taška za 5 €/ 1kus. Z predaja týchto propagačných materiálov 50 %
ide na podporu verejnej zbierky určenej na Národný pochod za život. Môžete
si ho objednať na https://www.ver.sk/sekcia/typ-osoby/pochod prípadne
môžete aj u mňa osobne. Cena trička je 12 €.
 Fórum života, n. f. organizuje kampaň pod názvom Sviečka za nenarodené deti.
Táto kampaň vrcholí v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.
Spomienkou na zomrelé a usmrtené deti môžeme vyjadriť zakúpením špeciálne
vyrobenej sviečky v cene 1 €, ktorou podporíte pro-life aktivity na Slovensku
zamerané na ochranu života a rodiny. Sviečky si môžete zakúpiť v sakristii
kostola. Môžete prispieť aj dobrovoľným príspevkom na číslo účtu SK25 0900
0000 0050 3335 7295. Prispieť sa dá aj prostredníctvom špeciálnej darcovskej
SMS. Stačí poslať z mobilného telefónu textovú správu s textom DMS
SVIECKA na číslo 877. Táto správa je spoplatnená sumou 2 €.
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 Kruciata oslobodenie človeka, Bratia minority a Hnutie Svetlo - Život vás
srdečne chce pozvať na 21. Celoslovenské sympózium o pomoci v závislostiach
pod názvom „Nebojte sa čerpať z duchovnej reality“ v Útulku sv. Františka
v Levoči. Toto podujatie sa uskutoční od 11. 10. 2019 do 13. 10. 2019. Bližšie
informácie nájdete na výveske pri východe z kostola. Je možnosť ubytovania
a stravy. Za ubytovanie je dobrovoľný poplatok a za stravu je odporúčaný
príspevok 4 €.

