OZNAMY NA 33. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK
LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok
Sobota
Nedeľa

17. novembra
21. novembra
22. novembra

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Obetovanie Panny Márie – spomienka
34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

1. Od pondelka 16.11.2021 znova slávime sväté omše v kostole pri dodržiavaní predpísaných
hygienických opatrení.
2. Na budúcu sobotu 21.11. od 9:00 hod. bude tradičná jesenná farská brigáda. Budeme odpratávať
lístie. Pozvaní sú všetci farníci, muži a ženy, mladí aj starší.
3. Vzadu v kostole sú pripravené kalendáre na rok 2021. Kto má záujem, môže si zakúpiť a milodar
vložiť do pokladničky.
4. Aj tento rok sa od 16.11 do 22.11 uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Už niekoľko rokov Cirkev na
Slovensku zameriava počas týchto dní svoje oči na mladých, ktorí vždy boli aj sú predstaviteľmi
odvahy a boja za slobodu. Zvlášť v tomto čase sa chceme spojiť s mladými v našej arcidiecéze,
spôsobom, akým to momentálna situácia dovoľuje. Buďte sami sebou, takí akí mladí sú. Plní radosti,
elánu ale i odvahy a bojovnosti. Chceme, aby ste rovnako ako mládenec v evanjeliu počuli z
Ježišových úst: hovorím ti vstaň! Pozývame vás, aby ste boli svetlom a nebáli sa plniť výzvy a
zapojili sa do nášho projektu TUMBA, do ktorého sa môžete prihlásiť práve teraz a plynúť bude
počas
celého
Týždňa
Cirkvi
pre
mládež.
Všetky
informácie
sú
na
https://sites.google.com/mladezba.sk/tumba
5. Túžime po tom, aby ste zažili osobný Boží dotyk a cítili, že ste súčasťou živej Cirkvi, ktorá s vami
ráta. Chceme sa preto spolu s vami i modliť a ak to situácia dovolí i osobne vás pozvať do ACM
VINICA na QUARANTORE (40 hodinovú adoráciu) od 16.11. 20:00 do 18.11. 12:00. Link na
prihlasovanie tu: https://forms.gle/AJD8yy8qyYEDs9wM9
6. Taktiež vás pozývame do celoslovenskej modlitby Čas pohnúť časom na území celého Slovenska
17.11. Viac informacií TU: https://fb.me/e/3GS05sjP9
7. Na budúci týždeň bude zbierka na dokončenie obnovy nášho kostola. Zostávajú nám ešte nesplatené
faktúry za exteriérové osvetlenie, ako aj za posledné kováčske práce v interiéri a exteriéri (obnova
kovaní na exteriérových dverách, výroba štyroch konsekračných svietnikov, nápisu na fasáde kostola
a nástenky). Potrebujeme ešte realizovať povrchové úpravy kovových predmetov (kovania, svietniky
atď.), ako aj novú terazzo podlahu v sakristii, v bezbariérovom vstupe, a v nedokončených toaletách.
Dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

fr. Oskar J. Vaľko, OP
administrátor

