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Liturgický kalendár:
Utorok

31.1.

Sv. Jána Boska, kňaza

spomienka

Štvrtok

2.2.

Obetovanie Pána

sviatok

Piatok

3.2.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka,
Sv. Oskára, biskupa

ľub. spom.

Nedeľa

5.2.

5. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Obetovanie Pána - požehnanie sviec
Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána. Požehnanie sviec s procesiou
bude počas svätej omše o 8.30 hod. a o 18.00 hod.

Svätoblažejské požehnanie
V piatok je možnosť prijať „svätoblažejské“ požehnanie hrdla so
sviecami, ktoré bude v závere svätých omší namiesto záverečného
požehnania.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude
len večer na ukončenie adorácie, nakoľko v závere svätých omší
bude „svätoblažejské požehnanie“.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Polička s duchovnou literatúrou
V zadnej kaplnke pri spovednici sa nachádza polička s duchovnou
literatúrou. Sú tam dokumenty Cirkvi, teologická literatúra, rôzne
modlitby a pobožnosti, ako aj životopisné knihy svätých. Tieto
knihy si môžete voľne požičiavať. Ak by niekto chcel, môže si knihu
aj ponechať. Knihy budú priebežne dopĺňané. Prosíme však, aby
ste tam neprinášali svoje knihy!

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok večer po svätej omši.

Život farnosti
Obetovali ste
Na kvety: bohuznáma 10 eur.
Číslo farského účtu: IBAN: SK4809000000000433648697
Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac
potrebujete!

Kaplnka sv. Jána
Rokovanie s primátorom
Rád by som vás informoval o tom, že v týždni som bol v sprievode
ďalších dvoch členov farnosti na stretnutí s primátorom mesta, kde
som predložil naše snahy na oprave Kaplnky sv. Jána Nepomuckého
s poukázaním na to, že nám stále chýba súhlas mesta začať
opravu strechy. Pán primátor prizval kompetentných úradníkov
a po rozhovoroch máme nádej, že po skončení zimy začneme
s plánovanými prácami na streche.
Preto ďakujem všetkým, ktorí modlitbou podporujete opravu
Kaplnky, že sa veci zase pohli dopredu.
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