22. Nedeľa v období cez rok C
01.09.2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
03. SEPTEMBER: Utorok: sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
06. SEPTEMBER: Piatok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety. Sviatok.
07. SEPTEMBER: Sobota: sv. Košickí mučeníci. Spomienka.
08. SEPTEMBER: 23. Nedeľa v období cez rok C
Tento týždeň prosíme o modlitby za vysokoškolákov, ktorí začínajú DC
v Levoči; DC a večné sľuby nášho asistenta Dana, otvorenie oratória a strediska. Vo
štvrtok bude adorácia do 21. hodiny pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. Budúci
piatok mládežnícka sv. omša nebude, keďže odchádzame s mladými do Bratislavy na
večné sľuby. Oratórium v piatok bude otvorené do 18. hodiny. Prvá mládežnícka sv.
omša v tomto školskom roku bude 13. septembra.
KALVARČEK
Prosíme ochotných rodičov, ktorí majú skúsenosť a chceli by pomôcť s vedením
detí vo folklórnom súbore KALVARČEK, aby sa prihlásili u Stana Haburčáka, sdb alebo
Milky Deverovej.
DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE VŠ A MLADÝCH PRACUJÚCICH
Pripomíname VŠ a mladým pracujúcim, že je možnosť tento týždeň prihlasovať
sa cez google formulár na druhý turnus duchovných cvičení, ktorý bude vo Vranove.
ZAČIATOK FUNGOVANIA ORATÓRIA
Oznamujeme rodičom a deťom, že naše oratórium otvárame v utorok 3.
septembra 2019. Pripomíname, že od tohto dňa bude možnosť prihlasovať sa na krúžky
a stretká v našom stredisku a cvč. Ponuky krúžkov nájdete na letáku, ktorý je
v zakladačoch vo vestibule. Pravidelná činnosť krúžkov začne 10. septembra. Už tento
štvrtok po sv. omši otvárame priestor pre stretká stredoškolákov.
RODINNÉ ORATÓRIUM V NEDEĽU A SV. OMŠA
Dávame do pozornosti, že od 8. septembra (budúca nedeľa) budeme mať opäť
nedeľnú sv. omšu o 16. hodine. Po nej je možnosť využívať priestory oratória pre rodiny
s deťmi. Podmienkou je prítomnosť zodpovedných osôb za priestory a ľudí, ktorí tu
budú.
POŽEHNANIE TAŠIEK PRVÁKOM
Budúcu nedeľu budeme na sv. omši o 9:30 a 16:00 požehnávať tašky prvákom.
Pozývame všetkých.
PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM
V septembri otvárame prípravu rodičov a detí k 1. sv. prijímaniu, ktoré bude na
budúci rok vo Farnosti na Kalvárii. Prihlasovať sa môžete do 20. septembra vždy osobne
u Stana Haburčáka, sdb.
UPRATOVANIE
Na budúcu sobotu 7. 9 upratujú rodiny Hořáková a Humeníková. O dva týždne
14.9 upratujú rodiny Durová a Rendošová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto
pomáhate.

VÝSLEDKY Z PLÁNOVANIA
Oznamujeme, že na budúcu nedeľu v rámci oznamov budeme predstavovať
závery z nášho komunitného plánovania. Je to dobrá príležitosť pochopiť, čo sa deje
v stredisku a zároveň spoločne vytvárať výchovné prostredie pre všetkých.

