Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
5. 11. – 11. 11. 2018
31. nedeľa v Cezročnom období
Prehľad liturgických slávení:
Piatok
Sobota
Nedeľa

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
32. nedeľa v Cezročnom období

Program sv. omší:
Kostol Všetkých svätých

Kostol svätého Mikuláša

Pondelok

18:30

Za dobrodincov Amálky (č. 150)

7:00

+ z rodiny

Utorok

7:00

Za B. p. pre priateľov

18:30

Poď. za 70 r. živ. Michala (č. 404)

Streda

7:00

Za zdrv. a B. p. rodín (č. 218)

18:30

Za B. p. pre dobrodincov

Štvrtok

7:00

Za B. p. pre rodinu

18:30

+ rodičia, sestry a švagor (č. 440)

Piatok

18:30

+ Monika (č. 175)
7:00

+ Anny, Jozef, Michal a st. rodičia
(č. 373)

10:00

Poď. za 75 r. živ. Anny (č. 174)

Sobota
Nedeľa











8:00

Za veriacich

Dnes bude popoludní o 14:30 vo Farskom kostole Eucharistická pobožnosť na prvú nedeľu.
Tento týždeň budú sväté omše pre deti. Vo štvrtok bude po sv. omši stretnutie
s prvoprijímajúcimi deťmi.
Stretnutie lektorov bude v sobotu o 17:30 hod.
V sobotu o 19:00 hod. prosím o stretnutie členov Pastoračnej rady farnosti.
Stretnutie dôchodcov bude až na budúci týždeň.
Diecézny katechetický úrad organizuje kurz bilingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre
manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou
plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia
Cirkvi. V Poprade sa bude tento kurz konať 17. 11. 2018 od 14:00 – 18:00 hod. Bližšie informácie
o prihlásení sa nájdete na webovej stránke www.dkuspis.sk.
Na nástenke visí poďakovanie sestier zo spoločnosti sv. Vincenta de Paul za milodar, ktorý sa
vyzbieral pri predaji medovníkových srdiečok. Suma v našej farnosti činí 667,- €.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa svojou službou pričinili o dôstojné slávenie
odpustovej slávnosti v našom Farskom kostole.
Odpustová slávnosť svätého Mikuláša bude tohto roku 1. decembra (sobota).
Z upratovania Farského kostola obetovali
Z upratovania Kostola sv. Mikuláša obetovali
Z jubilea 90 r. živ. Anny obetovali

60,- €
60,- €
100,- €
Pán Boh zaplať všetkým darcom!

