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Liturgický kalendár:

Pondelok 11.7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy sviatok

Streda 13.7. Sv. Henricha ľub. spom.

Štvrtok 14.7. Sv. Kamila de Lellis, kňaza ľub. spom.

Piatok 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

Sobota 16.7. Prebl. Panny Márie Karmelskej ľub. spom.

Nedeľa 17.7. 16. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

POZOR!!!  ZMENA ČASU!!!  
V nedeľu 17.7.2016 bude o 9.00 hod. vysielaná 

svätá omša do Slovenského rozhlasu. 
Preto svätá omša o 9.30 nebude!

Adorácia vo štvrtok
Vo štvrtok 14. júla bude adorácia len dopoludnia, nakoľko popoludní 
bude sobášny obrad.

Pozvánka
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 (sobota) o 18.30 hod. 
celebruje vdp. Peter Staroštík, farár z Fončordy.
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Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň vo 
štvrtok, po večernej sv. omši. 

Pozývame

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 prázdnin. 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.

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.


