P R E D A J N Á

16.2.2020

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok
SOBOTA

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa
➢
➢

➢

➢

➢

Sviatok

16.2. 945
19.2. 1700
21.2. 1700
22.2. 1700
23.2. 945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Katedry sv. Petra, apoštola
ÚMYSLY

Za farníkov
Za † Jozefa Peťku 25. výr.
Za † Ľubomíra 10. výr. a jeho rodičov
Za † Miroslava 6. výr. a otca Jána
Za † Milana Vaša 5. výr.

OZNAMY
Dnes 16. februára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok
po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné
mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2020 o 17:00 hod. v
Katolíckom kruhu, Jarková 77 v Prešove. Téma: Áno či nie? Sv. prijímanie
rozvedených a znovuzosobášených? (Informácie: o manželskej odluke a žiadosti o
vyhlásenie neplatnosti manželstva) Stretnutie povedie Mons. Prof. ThDr. JCDr.
Anton Fabian, PhD. sudca Metropolitného tribunálu v Košiciach so svojimi
spolupracovníkmi.
Katolícke noviny v čísle 7 vysvetľujú, prečo máme problém s odpúšťaním;
zameriavajú sa na to, ako zvládnuť manželské problémy; katolícky kňaz Marián
Vivodík približuje život mužov v Útulku svätého Martina v Jaslovských
Bohuniciach.
O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorý
včera upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

16.2.2020

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok
SOBOTA

Sviatok

8:30
11:00
18.2. Utorok 16:00
20.2. Štvrtok 16:00
8:30
23.2. Nedeľa
11:00
16.2. Nedeľa

➢
➢

➢

➢

➢

LITURGICKÝ KALENDÁR
Katedry sv. Petra, apoštola
ÚMYSLY

Za  Jána Kučeru
Za  manželku, rodičov a starých rodičov
Poďakovanie a potrebné milosti pre spoločenstvo matiek
Za  Emíliu Havranovú
Za  manžela Jána a rodičov
Za  Margitu a Tibora Kňazovických

OZNAMY
Dnes 16. februára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude
poklona k Oltárnej sviatosti.
Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné
mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2020 o 17:00 hod. v
Katolíckom kruhu, Jarková 77 v Prešove. Téma: Áno či nie? Sv. prijímanie
rozvedených a znovuzosobášených? (Informácie: o manželskej odluke a žiadosti o
vyhlásenie neplatnosti manželstva) Stretnutie povedie Mons. Prof. ThDr. JCDr.
Anton Fabian, PhD. sudca Metropolitného tribunálu v Košiciach so svojimi
spolupracovníkmi.
Katolícke noviny v čísle 7 vysvetľujú, prečo máme problém s odpúšťaním;
zameriavajú sa na to, ako zvládnuť manželské problémy; katolícky kňaz Marián
Vivodík približuje život mužov v Útulku svätého Martina v Jaslovských
Bohuniciach.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým,
ktorý včera upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

