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Liturgický kalendár:
Pondelok 5.2. Sv.Agáty, panny a mučenice spomienka

Utorok 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov spominka

Štvrtok 8.2.
Sv. Hieronyma Emilianiho, 
Sv. Jozefíny Bakhity, panny

ľub. spom.

Sobota 10.2. Sv. Školastiky, panny spomienka

Nedeľa 11.2. 6. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Rekolekcie kňazov dekanátu
V pondelok 5. februára sa budú konať rekolekcie kňazov nášho 
dekanátu. Spoločnú svätú omšu budeme sláviť o 8.30 hod.

26. svetový deň chorých
Budúcu nedeľu, 11. februára 2018 si pripomíname 26. svetový deň 
chorých. V súvise s ním sme u nás zvykli udeľovať sviatosť pomazania 
chorých. Keďže tento deň vychádza na nedeľu, sviatosť pomazania 
chorých budeme vysluhovať deň skôr, pri svätej omši v sobotu ráno 
o 7.00 hod. 

Stretnutie prvoprijímajúcich
Budúcu nedeľu 11. februára pri svätej omši o 9.30 hod. budeme mať 
pravidelné stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi. Preto prosím, 
aby ostali pre nich voľné rezervované miesta v prvých laviciach. 
Ďakujem. 

Pozvanie
Farnosť Uľanka a Priatelia špaňodolinského organa pozývajú 
na organové koncerty 10., 17. a 24. februára 2018 vždy o 17:30 
v Španej Doline. Výťažok z koncertov bude použitý na opravu tohto 
historického nástroja. Pre tých, čo pricestujú autobusom, doprava 
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naspäť bude zabezpečená.
Zároveň prosia o pomoc zapojiť sa do hlasovania v druhej polovici 
februára, kedy budeme mať možnosť (podobne ako pred 2 rokmi 
Čerínu) pomôcť aj k získaniu = nancií na opravu organa.
Bližšie informácie k hlasovacej súťaži včas oznámime.

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

Život farnosti
Sviatostný život
Do Domu nebeského Otca sme 31. januára vyprevadili p. Emila 
Kuchťáka (89 r.).

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur;
Na kvety: bohuznáma rodina 50 eur.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!

Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na 
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.


