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Farské oznamy

4. veľkonočný týždeň
13.05. – 19.05. 2019
1. Májová pobožnosť: V mesiaci máj sú Májové pobožnosti s Litániami k Panne Márii v bežné dni týždňa v kláštornom kostole ráno sa veriaci pomodlia po
ruženci pred omšou, v Sanktuáriu o 18.00 s kňazom (spievané litánie). Na filiálkach každý večer a pred omšou s kňazom o 18.00. V nedeľu a prikázané
sviatky budú Litánie k Panne Márii s Májovou modlitbou po ruženci pred omšou.
2. Šiesta pútnická sobota vo Vysokej nad Uhom: Slávenie 6. pútnickej soboty vo Vysokej nad Uhom k úcte bl. Anky Kolesárovej bude 18.5.2019. Celý
program bude prebiehať vonku v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom a začína o 15.00 modlitbami k Božiemu milosrdenstvu .
Plagát je na výveske a našej webstránke.
3. Birmovka 2019: V sobotu o 9.00 bude pri sv. omši vysluhovanie sv. birmovania. Sv. spoveď pre birmovancov, birmovných rodičov a príbuzných
birmovancov bude v týždni pol hodiny pred rannou omšou a pred večernou omšou od 17.00. Prosíme, nenechajte si spoveď až na piatok!!! V piatok po
večernej omši je nácvik birmovky. Účasť birmovancov a birmovných rodičov na nácviku je povinná!!! Ranná sobotná omša nebude! Úmysel sv. omše,
ktorý je zobratý na sobotu, odslúži jeden z kňazov.
4. Poďakovanie dekana – ponuka prézentov: Včera sme slávili jubileum Bratstva sv. škapuliara. Z celého srdca sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
pridali k príprave tohto Jubilea a aj všetkým, ktorí ste koláčom pomohli pri sobotnom agapé a najmä svojou prítomnosťou prejavili ochotu tvoriť jednotu
farského spoločenstva. Pre šírenie úcty k P. Márii Karmelskej ponúkame k zakúpeniu sviecu a magnetku s obrázkom Stropkovskej P. Márie Karmelskej,
guličkové pero s novým názvom farnosti. Svieca a pero je za 1,-€, magnetka za 0,30€.
5. Prosba dekana o „spätnú väzbu“: Dnešnou nedeľou Dobrého Pastiera oslavujeme Krista – Dobrého pastiera a začína sa týždeň modlitieb za duchovné
povolania. Chcem vás, našich farníkov, poprosiť v tomto týždni (od nedele do nedele) o modlitby a aj vašu spätnú väzbu. Táto spätná väzba má ukázať, či
moja 4 ročná snaha o duchovné vedenie tejto farnosti, za pomoci kaplánov, má pozitívnu alebo negatívnu odozvu u vás, našich veriacich. Na vami podpísaný
lístok napíšte svoj osobný názor (anonym je nemorálny!!!) a podpíšte sa, či ste spokojní alebo nespokojní s pastoráciou od môjho príchodu, či pastorácia pod
mojim vedením posúva farnosť alebo ju paralyzuje. Lístok vhoďte do krabičky, ktorá je v každom kostole. Nebojte sa popravde napísať svoj názor. Prípadne
napíšte svoj podnet, čo vo farnosti zlepšiť. Na každú otázku, podnet a názor, ktorý bude podpísaný, verejne odpoviem.
6. Milodary – zbierky na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť!
Zbierka na prvú nedeľu: Vďaka za štedrosť pre kostoly!
Dnes je zbierka na kňazský seminár. Veľká vďaka za každý milodar!

