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Liturgický kalendár:

Pondelok 27.6.

Sv. Cyrila Alexandrijského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi 
Sv. Ladislava

ľub. spom.

Utorok 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka spomienka

Streda 29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV slávnosť

Štvrtok 30.6. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme ľub. spom.

Sobota 2.7. Návšteva Panny Márie sviatok

Nedeľa 3.7. 14. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Sväté omše v stredu
V stredu je slávnosť sv. Petra a Pavla, Apoštolov. Sväté omše budú 
o 7.00, 8.30 a o 18.00 hod.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude 
v závere ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Dovolenka dekana
Od 27.6. do 12.7.2016 budem na dovolenke. V prípade potreby sa 
môžete obrátiť na Dp. Petra Cabana (tel. 0904355143). 

Zbierka
Dnes je celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
Všetkým darcom už dopredu úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň vo 
štvrtok, po večernej sv. omši. 
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Pozývame
Pozvánka na púť v Selciach
Farnosť Selce pozýva veriacich na tradičnú diecéznu Cyrilometodskú 
púť 5. júla 2016 s týmto programom: 9.15 - privítanie pútnikov a 
pobožnosť k sv. Cyrilovi a Metodovi; 9.30 - príležitosť k sviatosti 
zmierenia a modlitba posvätného ruženca; 10.30 - slávnostná svätá 
omša, ktorú celebruje Mons. Branislav Koppal, banskobystrický 
generálny vikár.

Pozvánka na škapuliarsku Novénu
Pátri karmelitáni pozývajú na Novénu pred slávnosťou Panny 
Márie Škapuliarskej od 7. júla do 15. júla v kostole na Kalvárii. 
Novénu bude viesť P. Bernard Gorczyński z Košíc - Lorinčíka. Sväté 
omše počas novény sú každý deň o 18.30 a v nedeľu o 15.30 hod.
Hlavnú svätú omšu v deň slávnosti 16. júla o 18.30 hod. celebruje 
vdp. Peter Staroštík, farár z Fončordy.

Škola osobnej formácie
Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline otvára nový 
ročník Školy osobnej formácie. Je to ročný kurz zložený z ôsmich 
víkendových stretnutí. Určený je pre mladých vo veku od 16 do 
30 rokov. Na absolvovanie tohto kurzu je potrebná túžba ešte 
viac objavovať Krista a žiť s Ním, spoznávať seba samého, zažiť 
spoločenstvo – jednoducho „Pohnúť seba“ – tým správnym smerom.
Prihlášky je potrebné poslať do 31. augusta 2016

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí sa chcú pripraviť na 
prijatie sviatosti birmovania aby si vyzdvihli prihlášku na farskom úrade. 
Prihlásiť sa môžete do koca školského roka. Pozývame aj dospelých, ktorí 
ešte nemajú birmovku, aby sa prihlásili. Často sa napríklad stáva, že 
niektorí chcú byť krstnými alebo birmovnými rodičmi, ale bez birmovky 
to nejde. Môžu byť zapísaní len ako svedkovia a to sa im nepáči. Protim 
príležitosť pripraviť sa na prijatie sviatosti birmovania je u nás každý rok.


