LITURGICKÝ PREHĽAD NA 10. TÝŽDEŇ v CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok
11.6.

Utorok
12.6.

sv. Barnabáša, apoštola, sp.
Farský kostol

18.00 hod.

Farský kostol

18.00 hod.

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

† Ján, Marta, Ladislav Kravjar

slávnosť

výročie posviacky
ZBP rod. Márie, Anny, Miluše,
Viery
ZBP manželov, 45. výr.sobáša

sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp.
Streda
13.6.

Štvrtok
14.6.

Piatok
15.6.

Sobota
16.6.

Farský kostol

9.00 hod.

za našich kňazov

Ľubotice

18.00 hod.

† Rudolf, Mária, Milan

Podhradík

18.00 hod.

† Štefan, Mária, Helena

Farský kostol

18.00 hod.

† Mária Centeková

Ľubotice

18.00 hod.

† Karol Fecko

Vyšná Šebastová

18.00 hod

† Marta, Jaroslav Pitřík

Farský kostol

18.00 hod.

ZBP Zuzana

Ľubotice

18.00 hod.

† Margita Pribišová

Severná

18.00 hod.

† Ján, Margita, Jozef, Anna

Farský kostol

8.00 hod.

† Michal, Juliana Bubancoví

Ľubotice

7.00 hod.

† Gabriela Kočiščáková

11. cezročná nedeľa
Farský kostol
8.00 hod.

ZBP Vladimír s rod., 40 r.

10.30 hod.

ZBP Agáta 60 r. a Marián, 40.
výr.sobáša

7.30 hod.

ZBP Mária, Anna, Alena

10.30 hod.

ZBP Vladimír Ivanecký, 50 r.

Vyšná Šebastová

9.15 hod.

ZBP Jozef 60 r.

Podhradík

9.15 hod.

za farnosť

Severná

9.15 hod.

ZBP a poďak. Ján 70 r.

Ľubotice
Nedeľa
17.6.

 V piatok bude farská kancelária zatvorená.
 Biblické stretko bude v stredu v Ľuboticiach po sv. omši na tradičnom mieste.
 Iste už viete, že nás kaplán Lukáš od 1.7.2018 opúšťa. Po štyroch rokoch v našej farnosti odchádza do
farnosti Lipany. Pozývame všetkých, ktorí by sa chceli osobnejšie rozlúčiť, na (rozlúčkové) posedenie
v nedeľu 17.6.2018 od 17.00 hod., ktoré bude na dvore pred farou.
 FARSKÝ TÁBOR: Pozývame deti od 3. ročníka ZŠ do 8. ročníka ZŠ na tábor, ktorý sa
uskutoční v Stebníckej Hute v termíne od 23.7. do 27.7.2018. Cena tábora je 90 €, pre súrodenca o 10 €
menej, dieťa si môže uplatniť aj zľavu 10 € za 30 šebešáčikov. Cena zahŕňa: ubytovanie, stravu, dopravu,
poistenie. Prihlášku treba odovzdať kaplánovi Jozefovi. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii kostolov a na
farskej web stránke.
 V piatok 15.6.2018 bude náš bohoslovec Marek Marcin vysvätený za diakona. Vysviacka bude od 10.00 hod.
v košickej katedrále. Z farnosti pôjde autobus (podľa záujmu aj viac autobusov). Kto má záujem ísť, nech sa
zapíše ešte dnes v sakristii kostolov. Prosíme o modlitbu.
 Ak by ste mali záujem o pešiu púť do Levoče ( z Nižného Slavkova) od rána 7.7.2018,
zapíšte sa v sakristii kostolov do 29.6.2018.
 Od septembra ACM otvára nový ročník animátorskej školy s rozšírením aj na dobrovoľníkov
(neanimátorov). Určená je mladým, ktorí tohto roku dovŕšia 17 rokov. Témy a ďalšie informácie nájdete na
www.premladez.sk

 Apka- Animátorská prípravka (1. – 6.07.2018) -týždňovka pre mladých od 15 rokov, ktorí
chcú pomáhať vo farnosti či spoločenstve so stretkami, akciami, tábormi a podobne.
Prihlasovanie a info na www.premladez.sk.
 Dávame do pozornosti v dňoch 1. – 6.07.2018 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov:
hra na organe, dirigovanie zboru... Viac informácií a prihláška na https://khkurk.wixsite.com/katedra alebo na
fare.

