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Liturgický kalendár:
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov
Sv. Hieronyma Emilianiho,
Sv. Jozefíny Bakhity, panny

Pondelok

6.2.

Streda

8.2.

Piatok

10.2.

Sv. Školastiky, panny

spomienka

Sobota

11.2.

Prebl. Panny Márie Lurdskej

ľub. spom.

Nedeľa

12.2.

6. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

spomienka

ľub. spom.

Rekolekcie kňazov dekanátu
V pondelok sa budú konať kňazské rekolekcie kňazov nášho
dekanátu. Svätá omša - na ktorú vás pozývame - bude v Katedrále
o 8.30 hod. Po nej budeme mať spoločný program.
Spovedná služba bude až popoludní.

Svetový deň chorých
V sobotu 11. februára bude 25. svetový deň chorých. Svätá omša
pre chorých bude o 8.30 hod. Počas nej si priblížime posolstvo
Svätého Otca Františka chorým a vyslúžime aj sviatosť pomazania
chorých tým, ktorí ju môžu prijať. Sú to všetci nad 70 rokov a tí,
ktorí majú vážny zdravotný stav a počas posledných 3 mesiacov
neprijali túto sviatosť. Na jej prijatie odporúčame pripraviť sa
svätou spoveďou. Preto pred svätou omšou, aj počas nej, bude
k dispozícii spovedná služba.
Prosíme vás, ktorí máte chorých vo svojej rodine alebo v susedstve,
aby ste im povedali o tejto možnosti a pomohli im dostať sa
(dopraviť) na túto svätú omšu.

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 5 eur; na kostol: bohuznáma 5 eur,
p. Šindlerová 50 eur, bohuznáma 10 eur; Na opravu izolácie fary:
bohuznáma 30 eur, bohuznáma 20 eur.
Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac
potrebujete!
Číslo farského účtu: IBAN: SK4809000000000433648697

Pozývame
Evanjelizačný kurz OBJAV KRISTA
Každý pondelok od 27.2. do 10.4.2017 bude prebiehať vo farnosti
Radvaň evanjeliazačný kurz Objav Krista. Ide o 7 pravidelných
stretnutí, ktoré budú prebiehať v kostole na Hôrke v čase od 18:45
do 20:30 hod. Organizujú ho redemptoristi spolu s laikmi zo
spoločenstva Shekinah.
Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú vytvoriť alebo obnoviť osobný
vzťah k Ježišovi Kristovi. Je otvorený pre všetky vekové kategórie.
Súčasťou kurzu je aj celodenná duchovná obnova pre účastníkov,
ktorá bude v sobotu 1.4.2017.
Každé stretnutie pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky,
diskusie v skupinkách a občerstvenia.
Budeme sa venovať týmto témam: Aký je zmysel života? Prečo je Ježiš
dôležitý? Čo nám chce Ježiš povedať? Prečo potrebujem Spasiteľa?
Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? Nový život v Duchu: byť
učeníkom v Katolíckej cirkvi; Veriť a niekam patriť: prečo potrebujem
Cirkev?
Záujemcovia o účasť na kurze sa musia prihlásiť do 18.2.2017
vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA. Informácie a
odkaz na prihlásenie sú na stránke: http://radvan.webnode.sk/.
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