
 
 

V spolupráci s OZ Deti - Mládež - Rodina organizujeme  
Letný biblický tábor pre deti základných škôl 

12. - 17. augusta 2018 
v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch. 

Formou zábavných hier sa deti zoznámia s biblickými postavami  
a príbehmi zo Starého zákona. 

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. 
Vyplnené prihlášky treba odovzdať ešte pred ukončením školského roka 
v katechetickej miestnosti: 

 v nedele po rodinnej sv. omši (v čase 10:30 – 11:00) 

 vo štvrtky po detskej sv. omši (v čase 18:45 – 19:15) 
 
Účastnícky poplatok 100 € zahŕňa: ubytovanie, stravu (5x denne + pitný 
režim), dopravu objednaným autobusom, vstupenky do múzeí a rekreačných 
zariadení v Starej Ľubovni, Červenom Kláštore a Vyšných Ružbachoch. 
Účastnícky poplatok treba uhradiť do 1.7.2018: 

 buď v hotovosti pri odovzdaní prihlášky 

 alebo bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v prihláške. 
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LITURGICKÝ PROGRAM – 7. veľkonočný týždeň 

 

 
14.5.2018 

 
SV. MATEJ, 
APOŠTOL 

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Marek (40 r.) a Martina 
+Jozef, 1. výr. 
+Ján Novák, 2. výr. 

 
15.5.2018 

 
Utorok 

6:30 
15:00 
18:00 

+Alžbeta, Imrich 
ZBP Anna a Marián s rod. 
ZBP Michaela a Katarína 

 
 

16.5.2018 

 
sv. Ján 

Nepomucký, 
kňaz  

a mučeník 

6:30 

9:00 
15:00 

 
 

18:00 

+Ján 

REKOLEKČNÁ OMŠA S O. BISKUPOM 
Za uzdravenie rodinných vzťahov  

15:30 tichá adorácia 
17:30 moderovaná adorácia 

ZBP Lukáš 
 

17.5.2018 
 

Štvrtok 
6:30 

15:00 
18:00 

 

+Alžbeta, Juraj, Alžbeta, Štefan 
ZBP Anton s rod. 
sv. omša za účasti detí     
+ Janka 

 
18.5.2018 

 
Piatok  

kántrový deň 

6:30 
15:00 
18:00 

+ Štefan, 4. výročie 
+ Anton Schwartz, 40. výročie  
sv. omša za účasti mladých 
+ Ján 

 
19.5.2018 

 
Sobota 

6:30 
18:00 

ZBP Alžbeta (75 r.)  
turíčna vigília 
ZBP Natália a Dominik 

 
 

20.5.2018 

 
ZOSLANIE 

DUCHA 
SVÄTÉHO 

7:00 

8:00 

 

10.00 
11:00 
18:00 

ZBP Eva (60 r.)  
SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA 
za birmovancov 
rodinná sv. omša – za farnosť 
Za Združenie rodín NSPM 
+ Andrej Rendeš 

 
Farský list neprešiel jazykovou korektúrou. Za prípadné chyby sa ospravedlňujeme. 

http://www.svrodina.sk/


FARSKÉ OZNAMY 

Ďakujeme za vašu podporu 
týždenného bulletinu 
dobrovoľným finančným 
príspevkom, vďaka ktorému môže 
vychádzať každú nedeľu.  

Nedeľa 13.5. je svetový deň 
spoločenských komunikačných 
prostriedkov a koná sa zbierka na 
katolícke masmédiá. 

13.5. o 17:00 vás pozývame na 
fatimskú pobožnosť formou 
večeradla.  

Ruženec sa predmodlieva 7. ruža.  

Každý deň o 18:00 sa spolu 
s birmovancami modlíme novénu 
k Duchu Svätému. 

Birmovancov, ich rodiny a 
birmovných rodičov pozývame  
na sv. spoveď v ktorýkoľvek deň 
polhodinu pred svätou omšou. 
V piatok budeme k dispozícii  
so spovednou službou rodinám 
birmovancov od 17:00. 
 
Streda, piatok a sobota sú letné 
kántrové dni. Záväzný je iba jeden 
deň. Ich obsahom sú prosby  
za jednotu kresťanov a za duchovné 
povolania. Sv. omše s formulárom 
za povolania na kňazský stav budú 
v piatok. 
 

V stredu o 9:00 vás pozývame na 
rekolekčnú svätú omšu s otcom 
biskupom Marekom za účasti 
kňazov dekanátu Košice – 
Východ. 

V stredu o od 9:30 do 11:00 
pozývame mamičky s malými 
deťmi na stretnutie 
v katechetickej miestnosti. 

V stredu od 15:30 do 17:30 je 
eucharistická adorácia.  

V piatok 18.5. o 19:00 bude pre 
birmovancov povinný nácvik 
slávnosti birmovania.   
 
V sobotu 19.5. bude v kostole 
povinný nácvik deti, ktoré sa 
pripravujú na 1. sv. prijímanie:  
o 9:00 pre deti z K2 a Ľ. Fullu,  
o 10:30 pre K4, Fábryho a iné. 
 
Upratovanie kostola za pomoci 
rodín birmovancov bude v sobotu 
19.5. o 14:00.  
 
Za účať na speve hymnu Príď, 
Duchu Svätý na slávnosť Zoslania 
Ducha Svätého, môžeme získať 
úplné odpustky za zvyčajných 
podmienok.  
 
Slávnosťou Turíc sa končí 
veľkonočné obdobie.  

 

FARSKÁ KVAPKA KRVI 
 

V piatok 8. júna 2018  
na slávnosť  

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  
príďte aj VY 

darovať kúsok svojho srdca 
onkologicky chorým deťom  

dobrovoľným darovaním krvi  
v našom pastoračnom centre  

od 7.00 do 10.00 hod.  

 
„DEŤOM ZO SRDCA“ 

 
Dovoľte Ježišovi vyliať  

kvapku lásky  
z vášho srdca  

a darujte ju deťom,  
ktorým môžete zachrániť život.  

 
Darca krvi: 

 

 - musí mať aspoň 18 rokov 

 - musí vážiť minimálne 50 kg 

 - nesmie byť nosičom vírusu HIV  

 - nemôže trpieť závažné choroby  

 - muži môžu darovať každé 3 mesiace 

- ženy môžu darovať raz za 4 mesiace 
 

Pred odberom: 

 

- je dôležité piť veľa tekutín 
- neslobodno hladovať 
- treba obmedziť tučné jedlá 
- nesmie sa piť alkohol, ani fajčiť 

MINIŠTRANTSKÁ 
UNIVERZITA 

 
Všetkých miništrantov  

od 10 do 14 rokov  
pozývame  

na Miništrantskú univerzitu 
počas letných prázdnin 

16. – 20. júla 2018 
v Kňazskom seminári  

sv. Karola Boromejského  
v Košiciach. 

Čaká vás zábava, príroda,  
súťaže a stretnutie  

s otcom arcibiskupom. 
Cena je 40 €. 

Bližšie informácie nájdete 
na www.kske.sk 

 

OHLÁŠKY 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Milan Jalč 

a Dominika Kasperová 
2. júna 2018 

v Kostole sv. Gorazda v Košiciach 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

 

Májové pobožnosti k Panne Márii 
sú v našom kostole každý deň. 

VO VŠEDNÉ DNI: 
ráno – po ruženci 

popoludní – po sv. omši 
večer – pred sv. omšou 
V NEDELE: po ruženci 

 


