LITURGICKÝ PREHĽAD NA 32. TÝŽDEŇ v OBDOBÍ „CEZ ROK“
Pondelok
13.11.
Utorok
14.11.

Streda
15.11.

Štvrtok
16.11.

Farský kostol
18.00 hod.
Vyšná Šebastová 18.00 hod.

† Marta, Marta, Jozef, Jozef Káčer
ZBP Anna a Mikuláš, 35 r.

Farský kostol

ZBP Monika a Alfonz, 45.výr.sob.

18.00 hod.

Farský kostol

7.00 hod.

Podhradík

18.00 hod.

detská

† Anna
† Jozef, Jozef

Ľubotice

18.00 hod.

detská

† Mária Gogová

Farský kostol

18.00 hod.

detská

† vdp. Andrej Palša

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

detská

† Jozef, Daniela Staškievičoví

Ľubotice

18.00 hod.

† Štefan Molčan

sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, sp.
Piatok
17.11.

Sobota
18.11.

Farský kostol

18.00 hod. mládežníck a

Ľubotice

18.00 hod.

Severná

17.00 hod.

† Marek Sopko, 1. výročná
† Bartolomej, Peter, Karol, Ján,
Antónia
† Július, Marta Jankaničoví

Farský kostol

8.00 hod.

ZBP a poďak. Pavol a Anna s rod.
, 45.výr.sobáša

Vyšná Šebastová

8.00 hod.

† Marián

Ľubotice

8.00 hod.

† vdp. Jozef Fuňa a brat Anton

33. cezročná nedeľa
Farský kostol
8.00 hod.

ZBP Július Sabol, 80 r.

10.30 hod.

ZBP a poďak. Emília, 60 r.

7.30 hod.

ZBP Mária a Anna s rod.

10.30 hod.

ZBP Martin a Lucia Marcinčinoví

Vyšná Šebastová

10.30 hod.

odpustová slávnosť

Podhradík

9.15 hod.

za farnosť

Severná

9.15 hod.

ZBP Magdaléna s rod.

Ľubotice
Nedeľa
19.11.

 Na budúcu nedeľu bude dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať.
 Naša farnosť má opäť rezervovanú ľadovú plochu v novej PSK ARÉNE (Pavla Horova 3) pre
všetkých chlapcov 2. stupňa ZŠ a starších (napr. aj otcovia so synmi), ktorí by si chceli zahrať hokej
v soboty v čase 11.35 hod – 12.35 hod. Nebude sa hrať profesionálny hokej, takže nie je potrebná
kompletná výstroj (stačí hokejka a korčule). Spôsob dopravy je vlastný, stretávať sa budeme na
štadióne. Je potrebné počítať s časom na prezlečenie, preto je treba prísť skôr, aspoň 10 minút. Cena
pre žiakov je 1 euro a pre dospelého 3 eurá.
 Dňa 10.2.2018 sa uskutoční farský ples v jedálni Prešovskej univerzity (na Ul. 17. novembra). Cena
lístka na osobu je 25 € (zahŕňa: prípitok, večera, káva, teplý bufet, fľaša vína a minerálky na pár).
Lístky si už môžete objednávať na tel. č.: p. Martonová 0918 953 966 (pre N. Šebastovú a Ľubotice),
p. Sedláková 0908 301 160 (pre V. Šebastovú, Podhradík, Severnú). Ak by ste mali záujem
sponzorsky prispieť (finančne, vecnou cenou do tomboly...) na túto farskú akciu, kontaktujte prosím
uvedené tel. čísla. Pán Boh zaplať.
 Ak by ste mali doma nepotrebné korálky, bižutériu, staré ružence, korálkové závesy a pod., môžu sa
ešte využiť na výrobu ružencov a bižutérie. Rehoľné sestry, ktoré pôsobia v Jarovniciach medzi
Rómami, ich predajom môžu získať financie na ich činnosť. Ak by ste im chceli takto pomôcť, môžete
ich priniesť do sakristie alebo na faru.

