24. Nedeľa v období cez rok A
12.09.2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
14. SEPTEMBER: Pondelok: Povýšenie svätého kríža. Sviatok.
15. SEPTEMBER: Utorok: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónka Slovenska. Slávnosť.
16. SEPTEMBER: Streda: sv. Kornel, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci. Spomienka.
20. SEPTEMBER: 25. nedeľa v období cez rok
Na budúcu nedeľu bude zbierka tretia pre tri na energie strediska. Dnes
je zbierka na Boží hrob. Tento týždeň vás prosíme o modlitby za Peťa
Maguru, ktorý mal tento týždeň narodeniny.
ODPUST NA KALVÁRII
V dňoch od 14. do 15. septembra bude odpust na Kalvárii. Slávnostnú sv. omšu
v utorok 15. septembra o 10.30 bude sláviť Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.
Viac o programe nájdete na plagáte na výveske.
DUCHOVNÁ OBNOVA
Tento týždeň v stredu máme spoločnú duchovnú obnovu pre mladých a dospelých.
Začíname o 18. hodine v našej kaplnke.
PRÍPRAVA RODIĆOV K SVIATOSTNÉMU ŽIVOTU DETÍ
V nedeľu 20. septembra o 17.00 bude prvé stretnutie rodičov a detí z nášho
strediska, ktoré sa tento rok pripravujú na 1. sv. prijímanie.
SPEVÁCKY ZBOR MINIMO
Dnes po sv. omši 9.30 bude stretnutie detského zboru MINIMO spojené s
vyplňovaním prihlášok pre tých, ktorí nemohli minulý týždeň. Stretnutie sa uskutoční v
hudobnej miestnosti.
UPRATOVANIE
Na budúcu sobotu 19. septemgra upratujú rodiny Priputniková, Smatanová
a Kozlayová. O dva týždne 26. septembra upratuje rodina Jakubovova. Ďakujem
všetkým, ktorí nám takto pomáhate. Zároveň chceme povzbudiť do tejto služby ďalších.
VIERA DO VRECKA
Prišlo nové číslo z edície Viera do vrecka s názvom „Upratané v sebe“. Nájdete ho
vzadu v zakladačoch.
PRIHLÁŠKY DO CENTRA VOĽNÉHO ČASU
V našom stredisku si ešte môžete vyzdvihnúť prihlášky na krúžky v rámci centra
voľného času. Prihlášky spolu so vzdelávacím poukazom alebo čestným prehlásením je
potrebné priniesť do kancelárie DOMKY najneskôr do 15. septembra 2020 aj s poplatkom.
Po sv. omšiach nájdete v kancelárii DOMKY nášho spolubrata Peťa.

