LITURGICKÝ PREHĽAD NA 23. TÝŽDEŇ v OBDOBÍ „CEZ ROK“
Pondelok
11.9.

Farský kostol

ZBP Pavol Inaš 60 r.

18.00 hod.

Najsv. mena Panny Márie, sp.
Utorok
12.9.

Farský kostol
Ľubotice

18.00 hod.

slávnosť

titul kostola
† Veronika Gallová
za Márie

7.00 hod.

Vyšná Šebastová 18.00 hod.

† Jaroslav Kožlej

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
Streda
13.9.

Farský kostol

9.00 hod.

† Ján

Ľubotice

18.00 hod.

† František Bobalík

Povýšenie Svätého kríža, sv.
Štvrtok
14.9.

Farský kostol

18.00 hod.

† Mária, Michal, Ján, Mária

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

† František Baláž

Podhradík

18.00 hod.

† Anna, Štefan, Dorota

Ľubotice

18.00 hod.

† Jozef Baran

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Farský kostol
8.00 hod.
† Anna, Valent Gočoví
ZBP Pavol Inaš s rod., 60 r.

10.30 hod.
Piatok
15.9.

Ľubotice

ZBP Mária Lipková

7.30 hod.
ružencová
záhrada

Vyšná Šebastová

10.30 hod.

za Márie

Podhradík

8.00 hod.

† Veronika Staneková

Severná

9.15 hod.

† Anna Platková

sv. Kornélia a Cypriána , mučeníkov, sp.
Sobota
16.9.

Farský kostol

8.00 hod.

† Imrich Kertis

Ľubotice

7.00 hod.

† Margita Demjanová

24. cezročná nedeľa
Farský kostol
8.00 hod.

† Štefánia Javorská

10.30 hod.

ZBP Zuzana s rod.

7.30 hod.

† Anna Pecuchová

10.30 hod.

ZBP Jozef s rod., 80 r.

Vyšná Šebastová

9.15 hod.

ZBP Mária 75 r.

Podhradík

9.15 hod.

ZBP a poďak. manželov a rod.,
40. výr.sobáša

Severná

9.15 hod.

za farnosť

Ľubotice
Nedeľa
17.9.








Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať.
Tento rok začneme prípravu na birmovku. Tí, ktorí chcú ísť na birmovku, nech sa nahlásia (do piatku
15.9.!!!) osobne u farára alebo kaplánov. Týka sa to terajších prvákov na strednej škole. Zapísať sa môžete
u kňazov po sv. omšiach v sakristii. Prihlásiť sa môžu aj starší, už dospelí, ktorí ešte neboli birmovaní, ale aj
takí, ktorí sa chcú pripraviť na 1.sv.prijímanie a sv. spoveď. Prosíme, aby sa hlásili len naši farníci.
Biblické stretnutie v Ľuboticiach bude v stredu 13.9. po sv. omši na tradičnom mieste.
Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude v piatok 15.9. o 19.00 hod. na Kalvárii.
Združenie kresťanských seniorov a ružencové spoločenstvo pozýva veriacich z N. Šebastovej na výlet do
Žakoviec (návšteva otca M. Kuffu) spojený s termálnym kúpaliskom vo Vrbovom dňa 18.9.2017. Odchod
autobusu bude od farského kostola o 8.30 hod., poplatok 7 eur, hláste sa na tel. č. 0917 786 458, 0908 816 539.






V nedeľu 17.9.2017 sv. omša v Konkatedrále o 10.00 hod. a 11.30 hod. z dôvodu odpustovej slávnosti na
Kalvárii nebude. Slávnostná sv. omša na Kalvárii bude o 10.00 hod.
Povzbudzujeme vysokoškolákov, aby aj v meste, v ktorom študujú naďalej žili svoju vieru. Pre stretávanie a
pastoráciu vysokoškolákov funguje Univerzitné pastoračné centrum v každom univerzitnom meste. Milí
vysokoškoláci, zistite si, kde sú omše na vašom internáte alebo vysokej škole. Viac informácii
na http://upece.sk/upece-slovenska.
Minulý týždeň sme vám ohlásili termín farského výletu (30.9.). Kvôli blahorečeniu Titusa Zemana a púti
v Obišovciach presúvame farský výlet na sobotu 7.10.2017.

FARSKÝ VÝLET
Farské spoločenstvo v Nižnej Šebastovej vás srdečne pozýva na farský výlet, ktorého myšlienkou je
spoločne stráviť čas rôznymi aktivitami.

7.10.2017 JAROVNICE - RAŽŇANY
Program:
9.15
10.30
12.00

17.00

ODCHOD AUTOBUSOM alebo VLASTNOU DOPRAVOU ( autobus zo všetkých filiálok)
SVÄTÁ OMŠA v kostole FATIMSKEJ PANNY MÁRIE v Jarovniciach
presun do obce Ražňany s nasledovným programom:
SPOLOČNÝ OBED (guľáš)
AKČNÉ POPOLUDNIE – hry a aktivity pre deti, mládež, starších i najstarších
KULTÚRNY PROGRAM
ZÁVER

Prosíme, pre lepšiu organizáciu, aby ste sa zapísali v sakristii všetkých kostolov, nahlásili počet
účastníkov a spôsob dopravy do nedele 1.10.2017. Odporúčame zobrať si športové oblečenie a obuv,
deku alebo karimatku, vodu. Autobus a obed je zadarmo. Pre tých, ktorí by chceli podporiť túto akciu
dobrovoľným príspevkom, táto možnosť bude priamo na mieste.

