P R E D A J N Á

9.2.2020

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Spomienka
Spomienka

9.2.
12.2.
14.2.
15.2.
16.2.

945
1700
1700
1700
945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Školastiky, panny
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
ÚMYSLY

Za † Milana a Blaženu
Na úmysel rodiny
Za † Vincenta Vlčka, rodičov a súrodencov
Za † Gejzu Rottera 30. výr. a jeho rodinu
Za farníkov
OZNAMY

➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa modlime Sedembolestný ruženec.
V nedeľu 16. februára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
Slovenský dohovor za rodinu pozýva na modlitbové stretnutie Ruženec za Slovensko a
Posolstvo z Medžugoria do Aréna Poprad dňa 23.2.2020. Organizuje sa autobus na toto
stretnutie. Odchod bude o 11:00 hod., cena 10,- €. Kto chce ísť, treba sa zapísať na papier
na zadnom stolíku do stredy 12.2. kapacita autobusu je obmedzená. Bližšie info u p.
Vančovej alebo p. Drotovana. Plagát s programom je na nástenke.
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.
Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje
v dňoch 30. júna – 5. júla 2020 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov
a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe, 2.
dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na
webových stránkach: https://www.facebook.com/KHKURK; http://www.zalmy.spevy.sk/zalmy_skripts/
alebo https://khkurk.wixsite.com/katedra , a na nástenke.
Katolícke noviny v čísle 6 rozoberajú Ježišove slová: Vy ste soľ zeme a svetlo sveta;
predstavujú mladú generáciu farmaceutov, ktorá chce ostať verná morálnym hodnotám
i v bielom plášti; približujú životný príbeh kňaza Ľudovíta Balážiho, ktorý sa dožíva sto
rokov.
Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. 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

9.2.2020

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK

Spomienka
Spomienka

8:30
11:00
11.2. Utorok 16:00
13.2. Štvrtok 16:00
8:30
16.2. Nedeľa
11:00
9.2. Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Školastiky, panny
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
ÚMYSLY

Za  Jána Kučeru
Za  Martu a Petra Ostrihoňových
Za  Miloša Mikloško
Za  syna Ľuboša
Za  Jána Kučeru
Za  manželku, rodičov a starých rodičov
OZNAMY

➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
V nedeľu 16. februára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
Slovenský dohovor za rodinu pozýva na modlitbové stretnutie Ruženec za Slovensko a
Posolstvo z Medžugoria do Aréna Poprad dňa 23.2.2020. Organizuje sa autobus na toto
stretnutie. Odchod bude o 11:00 hod., cena 10,- €. Kto chce ísť, treba sa zapísať na papier
na zadnom stolíku do stredy 12.2. kapacita autobusu je obmedzená. Bližšie info u p.
Vančovej alebo p. Drotovana. Plagát s programom je na nástenke.
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.
Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje
v dňoch 30. júna – 5. júla 2020 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov
a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe, 2.
dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na
webových stránkach: https://www.facebook.com/KHKURK; http://www.zalmy.spevy.sk/zalmy_skripts/
alebo https://khkurk.wixsite.com/katedra , a na nástenke.
Katolícke noviny v čísle 6 rozoberajú Ježišove slová: Vy ste soľ zeme a svetlo sveta;
predstavujú mladú generáciu farmaceutov, ktorá chce ostať verná morálnym hodnotám
i v bielom plášti; približujú životný príbeh kňaza Ľudovíta Balážiho, ktorý sa dožíva sto
rokov.
Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorý
včera upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

