RÍMSKO - KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD
VEĽKÝ SLAVKOV A MLYNICA

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK
Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Liturgický prehľad
Pondelok
féria
13.11.
Utorok
14.11.
Streda
15.11.
Štvrtok
16.11.
Piatok
17.11.
Sobota
18.11.
Nedeľa
19.11.

féria
féria
féria
Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky, spomienka

Panny Márie v sobotu
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Veľký Slavkov
18.00
+Ján a Anna

Mlynica

18.00
+Oskar
7.00
na úmysel
7.00
+Oskar
-

-

10.30
za Boží ľud

9.00
+Milan (1. Výr.)

1. Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol.
2. Úmysel KBS. Aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie napodobňovať Krista, ktorý
prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať.
3. Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Dňa 14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na
slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka bude
celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký
dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho
života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou
prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách
Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.
4. Zbierka. Na budúcu nedeľu bude novembrová zbierka na energie. Pán Boh zaplať.
5. Bioetická konferencia. Dovoľujem si obrátiť sa na Vás v mene Subkomisie pre bioetiku
TK KBS, ktorá je iniciátorom pravidelných stretnutí odborníkov rôznych profesií, pri ktorých
majú možnosť nadobudnúť nové poznatky súvisiace s bioetikou v ich špecifickom odvetví,
navzájom sa spoznávať a zdieľať vlastné skúsenosti. Takýmto stretnutím je aj druhý ročník
konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, ktoré sa uskutoční 17.11.2017 od
9.00hod v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši a je organizované v spolupráci so Slovenskou
lekárnickou komorou. Konferencia ponúka jedinečný priestor pre odbornú formáciu lekárnikov
v otázkach bioetiky, etiky a morálky. V tejto súvislosti by som Vás chcela láskavo poprosiť o
osobné pozvanie všetkých lekárnikov, študentov farmácie, ale aj všetkých, ktorí by o danú
problematiku mali záujem. Za spoluprácu Vám veľmi pekne ďakujem.
Milan Ferenčík
správca farnosti

