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FARSKÉ OZNAMY:
Pondelok
Utorok

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

11.08.2019

12:15 M
07:05

Streda
Štvrtok

12:15

17:30 K

Vigília zo slávnosti

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, SP

17:20

Adorácia po svätej omši

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok

Piatok

07:05

17:20

Sobota

07:05

19:25

Nedeľa

07:05

08:30 D 10:00

Poznámky

Panny Márie v sobotu, ĽS
Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

D = detská, M = s modlitbou liturgie hodín, + = pohrebná, Š = školská omša, K = kaplnka Kudlov

Sviatosť zmierenia Pondelok – sobota polhodinu pred svätými omšami.
•

Vo štvrtok slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, sväté omše budú 12:15 a 17:20
hod. Zároveň je to deň výročia posviacky nášho kostola.

•

Farská pastoračná rada: V piatok po večernej omši pozývame na stretnutie členov novozriadenej Farskej
pastoračnej rady. Zoznam členov je zverejnený na farskej stránke a na výveske. V prípade potreby sa na nich
pokojne obráťte.

•

Modlitby chvál: V sobotu (17.08.) večer pozývame všetkých na otvorené modlitby chvál v našom kostole.
Modlitbou bude sprevádzať spevokol Fidelis. Chvály začínajú po večernej svätej omši, cca. o 20:30.

•

Animátori a sprevádzajúci birmovancov: Na jeseň otvárame nový kurz prípravy birmovancov a prosíme vás o
pomoc. Hľadáme animátorov a i rodiny, ktoré by mladých ľudí prípravou sprevádzali. Pozývame všetkých
ochotných veriacich, ktorí sa chcú do prípravy zapojiť, na úvodné stretnutie budúcu nedeľu o 18:00 v kostole.
Najdôležitejšia je vaša túžba a ochota. Pre všetkých ochotných sa určite služba nájde.

•

Stretnutie na Trojmedzí: Otec biskup Tomáš nás pozýva na Trojmedzie. Program na slovenskej strane začne o
08:30 procesiou od Kostola sv. Petra a Pavla v Čiernom. Svätú omšu na Trojmedzí začneme sláviť o 10:00 a po nej
bude nasledovať sprievodný kultúrny program.

•

Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Žiak z Košíc a Ivana Potočárová zo Skalitého.
Ďalej Marek Stenchlák a Ivana Majchráková zo Skalitého. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, treba
to nahlásiť na farskom úrade. Zverujeme ich do vašich modlitieb.

•

Za upratovanie kostola a milodar 50,- € na chrám ďakujeme skupine č. 7. Budúcu nedeľu prosíme skupinu č. 8: od
Fedora, od Krčmárika, od Kaplnky, od Dostala.

•

Národný pochod za život. V nedeľu 22. septembra sa koná v Bratislave Národný pochod za život. Vieme, že mnohí
kresťania zo Skalitého na ňom chcú byť pri tom. Ponúkame vám možnosť cestovať z farnosti spoločnými
autobusmi. Cena je 15€ za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v sakristii. Poplatok sa platí pri prihlásení.
Pochod za život je vzácna príležitosť spolu ako farnosť prejaviť svoje kresťanské postoje. Povzbudzujte a
pozývajte čím viacerých.
Veriacim, pre ktorých je cena privysoká (napríklad viacdetné rodiny), môže farnosť na cestovné náklady diskrétne
prispieť. V prípade potreby nás môžete kontaktovať. Kto chce pomôcť znížiť náklady materiálnym darom, môže
tak urobiť priamo (prispejte rodine, ktorá by inak nemohla ísť), alebo prostredníctvom farnosti.

