Hlas spod Mnícha
6. 1. – 12. 1. 2020
farský týždenník, číslo 1/2020, ročník II.

Liturgický kalendár
Pondelok
KRIVÁŇ
KORYTÁRKY
KRIVÁŇ
Utorok
KRIVÁŇ
KORYTÁRKY
Streda
KRIVÁŇ
Štvrtok
KRIVÁŇ
Piatok
KRIVÁŇ
Sobota
KRIVÁŇ
Nedeľa
KRIVÁŇ
KORYTÁRKY
KRIVÁŇ

slávnosť
ZJAVENIE PÁNA
7.30
Za veriacich farnosti
00
9.
+ rodina Šagátová a Malatincová
Za zdravie a Božiu milosť pre Máriu
10.30
a celú rodinu Vilhanovú
ľub. spom.
7.1. Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza
00
15.
pohreb Amálie Ďuricovej
+ rodičia Spodniakovci a Jedličkovci
18.00
a švagor Štefan
8.1. féria
7.30
Na úmysel ordinára
9.1. féria
Za zdravie a Božie požehnanie deťom
18.00
a vnúčatám rodiny Halajovej
10.1. féria
Poďakovanie za 60 r. života Emila a za zdravie a
18.00
Božie požehnanie aj pre Jaroslavu
11.1. féria
7.30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Žanetku
12.1. 2. nedeľa po Narodení Pána
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie
7.30
k 33. narodeninám
00
9.
+ Emília Kýpeťová (30. výročie) a manžel Štefan
30
10.
Za veriacich farnosti

6.1.

Upratovanie kostola:
Kriváň: skupina č. 8, Emília Gondová
Korytárky: skupina č. 9, Paľková Anna, č. 48

Život farnosti

Zjavenie Pána
V pondelok 6. januára je slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako
v nedeľu. Počas svätej omše bude požehnanie „trojkráľovej“ vody.
Stretnutie birmovancov
V piatok 10. januára počas večernej svätej omše bude stretnutie
birmovancov - prosím všetkých o účasť.
Krúžok šikovných rúk
Tento týždeň krúžok šikovných rúk nebude. Ďakujeme za pochopenie.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí
V nedeľu 12. januára počas svätej omše o 10.30 a po nej bude stretnutie
s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi. Prosím, aby ste na toto stretnutie
prišli všetci.
Stretnutie členov ružencového bratstva
V nedeľu 12. januára po prvej svätej omši bude stretnutie členov
ružencového bratstva.
Požehnanie príbytkov
Kto by si chcel dať požehnať svoj príbytok, môže sa nahlásiť v sakristii
alebo na fare.

Pozývame

Trojkráľový beh
Ochotnícke divadlo Kriváň a Obec Kriváň pozývajú na 3. ročník
Trojkráľového behu obcou Kriváň v pondelok 6. januára 2020 od
budovy Spoločenského domu. Štartovné: deti do 18 r. 1 euro, dospelí
5 eur. Prezentácia je o 13.00 a štart o 13.30 hod. Bežecká trať bude 4 km po
zákutiach obce Kriváň. O občerstvenie bude postarané.
Duchovný seminár vo Zvolenskej Slatine
Vo Zvolenskej Slatine sa 7.-9.2.2020 bude konať 1. časť seminára „Zbav nás
zlého“. Seminár vedie o. Jozef Maretta, bude prebiehať dennou formou. Je
nutné sa vopred prihlásiť a uhradiť registračný poplatok. Prihlásiť sa môže
ktokoľvek vo veku od 14 rokov. Viac informácií nájdete na farskej stránke
www.faraslatina.sk a na nástenke. Seminár je príležitosťou obohatiť sa
v duchovnom živote, srdečne vás pozývame.
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