P ROGRAM BOHOSLUŽIEB
OD 26. JÚNA DO 2. JÚLA 2017
PREČÍTAJTE SI AJ OZNAMY - NA KONCI
.......................................................................................................................................................................................................................................

Každý deň pred sv. liturgiou sa modlíme:
sv. ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva,
zároveň je vždy možnosť svätej spovede alebo duchovného rozhovoru.
......................................................................................................................................................................................................

PONDELOK

18.00 h

26. JÚNA

sv. liturgia / + Anton (Nováková)

......................................................................................................................................................................................................

UTOROK

18.00 h

27. JÚNA

sv. liturgia / + z rod. Vrábľovej

......................................................................................................................................................................................................

STREDA

18.00 h

28. JÚNA

sv. liturgia s več. / + z rod. Škovranovej 49

......................................................................................................................................................................................................

ŠTVRTOK 29. JÚNA / SV. APOŠTOLI PETER A PAVOL – PRIKÁZANÝ SVIATOK
07.30 h utiereň
08.30 h sv. liturgia -myrovanie/ za farnosť
18.00 h sv. liturgia -myrovanie/ + Pavol Olejár
Pozývame na sv. liturgiu všetky deti, keďže končí školský rok, osobitne tie deti,
ktoré chcú ísť na budúci rok na prvé sv. prijímanie a tiež aj ich rodičov. Každé dostane darček na prázdniny.
......................................................................................................................................................................................................

PIATOK

18.00 h

30. JÚNA
sv. liturgia / za požehnanie manželov Klučiarových -40 rokov sobáša

......................................................................................................................................................................................................

SOBOTA

1. JÚLA

16.00 h sobášna sv. liturgia / za požehn. novomanželov (Peter a Soňa)
.......................................................................................................................................................................................................
NEDEĽA 2. JÚLA /4. PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA
ZBIERKA CENT SVÄTÉHO OTCA, KTOROU ON POMÁHA NAJCHUDOBNEJŠÍM ĽUĎOM VO SVETE
07.30 h utiereň
odpustová slávnosť v Levoči
08.30 h sv. liturgia / za farnosť
sv. ruženec a korunka
10.30 h sv. liturgia / za požehn. Martina a Jany (Vargová)
večiereň
......................................................................................................................................................................................................

K RI STU S M E DZI NA MI !
......................................................................................................................................................................................................

O ZNAMY –

PRE ČÍTA JME SI ICH :

1. Upratovanie chrámu prosíme z týchto rodín: Maľcovskej 5, Maľcovskej 11
a Boguskej 21. Pán Boh zaplať!
2. Chcete vedieť, aké sviatky a podujatia nás čakajú v tomto roku 2017? Pozrite si to na úvodnej strane tejto našej stránky
v OZNAMOCH.
3. V nedeľu 25. júna je v Ľutine púť rodín a prvoprijímajúcich
detí, na ktorú sme pozvaní. Zároveň náš otec arcibiskup zasvätí celú našu archieparchiu fatimskej Panne Márii. Toto zasvätenie bude aj vo všetkých našich chrámoch.
4. Na základe rozhodnutia pápeža Františka každý, kto sa pomodlí Korunku Božieho milosrdenstva v spoločenstve pred
bohostánkom a pomodlí sa na úmysel Svätého Otca, ide na
sväté prijímanie, môže získať úplné odpustky. Chorým stačí,
že sa ju pomodlia s tým úmyslom.
5. Naša slávnosť na Oltár Kameni na Lysej bude tohto roku
v nedeľu 23. júla. 10.00 h sv. ruženec, 11.00 h slávnostná sv.
liturgia.
6. Mystička Myrna zo Sýrie príde na Slovensko a môžeme sa
s ňou stretnúť – najbližšie v Ľutine v sobotu 1. júla o 10.00 h.
7. Pozvaní sme na odpustové slávnosti: Levoča – 2. júla, tiež
Poľsko – Javor - 21. júla, Ruské Pekľany – 22. júla, Litmanova
– 6. augusta a Ľutina 18., 19. a 20. augusta.
8. Každý piatok je liturgia venovaná našim deťom, ktoré navštevujú základnú
školu a tiež mládeži. Prosíme rodičov, aby s nimi prišli alebo aspoň ich poslali.
9. Pozývame tých, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prísť na sv. liturgiu v nedeľu,
aby prišli v sobotu večer. V takomto prípade to platí za nedeľu.
Toto platí aj o sviatkoch.
10. Ak nám chcete prispieť na chod našej farnosti a na opravu nášho chrámu,
môžete to urobiť tak, že vložíte peniaze v chráme do košíka, alebo môžete zaslať peniaze na účet farnosti číslo: SK89 0900 0000 0000 9628 1862. Do správy
môžete uviesť svoje meno. Pán Boh zaplať!

11. Centrum pre rodinu Sigord – ponuka rôzne aktivity pre snúbencov, manželov i celé rodiny na: www.centrumsigord.sk
.......................................................................................................................................

V prípade akýchkoľvek otázok nám zavolajte alebo napíšte.
Duchovný otec Milan

