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FARSKÉ OZNAMY
od 11. 2. 2019 do 17.2. 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
NEDEĽA

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná
spomienka
ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Za uzdravenie brata Jána
Za lesných robotníkov
† Teodor Kordovaník
† Vladimír a Eduard Zubaj
† Viera Uhrínová
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 59, 61 €. Úprimne Pán Boh zaplať!
 Dnes je zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary vám vopred Pán Boh

zaplať!
 V pondelok je 27. svetový deň chorých. Myslíme na našich chorých zvlášť
v tento deň v modlitbe.
 V čase od 11.2 2019 do 17. 2. 2019 sa na Slovensku už po deviaty krát uskutoční
Národný týždeň manželstva (NTM), ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú
kampaň na podporu manželstva. Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu
myšlienky: "Hráme spolu." Bližšie informácie a námety nájdete na stránke:
http://ntm.sk/.V našom dekanáte sa môžete zapojiť do tohto podujatia dňa 15.
2. 2019 v Liptovskom hrádku na ulici Hradská 340, kde sa uskutoční romantické
posedenie pri sviečkach, hudbe a motivačnej prednáške o tom, čo potrebujeme vo
vzťahu rozvíjať, aby sme ho mohli prežívať ako spokojný. Predstavíme aj skvelú,
tematickú hru DUET pre páry. Zároveň si môžete objednať partnerskú hru DUET
2, vytvorenú špeciálne k Národnému týždňu pre páry, aby sa nielen zahrali, ale aj
zohrali. Viac o hre sa dozviete na www.vztahovo.sk.
Na tejto stránke je možné hru aj objednať a zakúpiť.
 Od 8. 3. 2019 do 10. 3. 2019 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni
Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo pod názvom
„Ohne snúbencov“, ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.
Bližšie informácie si môžete pozrieť pri nástenke pri východe z kostola.
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 Rímskokatolícka Cirkev - Biskupstvo Spišské Podhradie, ako zriaďovateľ

Diecézneho centra voľného času vo Važci, v súlade s ustanovením §4 odst. 1 zákona
č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa
Diecézneho centra voľného času vo Važci. Prihlášku do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou do 1. 3. 2019 na
adresu vyhlasovateľa. O mieste a termíne výberového konania budú uchádzači
informovaní písomne Bližšie informácie o tomto výberovom konaní nájdete na
výveske pri východe z kostola.
 V dňoch od 17. 3. 2019 - 24. 3. 2019 sa v našej farnosti budú konať sväté misie,
ktoré budú organizovať otcovia misionári Palotiíni Piotr a Leonard Lasoty. Na
stolíku pri východe z kostola si môžete zobrať do každej rodiny plagát s programom
a modlitbou za sväté misie. Program bude vyvesený aj na nástenke pred východom
z kostola.

