VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.
POZVÁNKA NA DEŇ OTCOV
Dnes – v Deň otcov pozývame všetkých mužov a otcov na stretnutie. Začne o
15:00 hod. pobožnosťou v bazilike. Po nej sa presunieme na farský dvor,
kde na mužov čaká pohostenie, hudba ako aj drobný darček pre každého.
Mužovia, otcovia, príďte, tešíme sa na Vás!
ZASADNUTIE PASTORAČNEJ RADY
V pondelok 20. júna o 19:00 hod. sa na farskom úrade uskutoční stretnutie
členov pastoračnej rady.
STRETNUTIE SPOLOČENSTVA TEOFIL
Pozývame ôsmakov, deviatakov a stredoškolákov na ďalšie stretnutie
spoločenstva Teofil. Uskutoční sa v sobotu 25. júna o 19:00 po večernej sv.
omši v priestoroch charity.
MARIÁNSKA PÚŤ DO LEVOČE
Záujemcovia o púť na odpustovú slávnosť v Levoči 2. júla sa môžu prihlásiť
u p. Márie Šopátovej (budova oproti hlavnému vchodu do baziliky). Odchod
autobusu bude od Zlatého Bažanta 2. júla ráno o 7:00 hod. Cena za autobus je 5,EUR. Pútnici od parkoviska autobusu pôjdu na Mariánsku horu peši. Bude však
možné využiť aj tamojšiu kyvadlovú dopravu.
POĎAKOVANIE P. KAPLÁNOVI MARTINOVI KOVÁČOVI
Na základe rozhodnutia spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša
odchádza z našej farnosti pán kaplán Martin Kováč, ktorý tu pôsobil 4 roky. Ako
kaplán bude pôsobiť vo farnosti Liptovské Sliače. Chceme sa mu zo srdca
poďakovať za jeho pomoc a horlivosť, s ktorou pracoval pre farnosť, zvlášť
za jeho pôsobenie v cirkevnej škole a vo filiálke Malý Slavkov. Na novom
pôsobisku mu vyprosujeme Božie požehnanie. Veríme, že bude čerpať aj z tých
skúseností, ktoré získal v Kežmarku, ktorý bol pre neho po kňazskej vysviacke
prvým miestom. Sprevádzajme ho naďalej svojimi modlitbami.
VÍTAME NOVÉHO PÁNA KAPLÁNA
Na základe rozhodnutia spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša
od 4. júla nastúpi do našej farnosti pán kaplán Andrej Ondrejka. Je rodákom z
Liptovských Sliačov. Za kňaza bol vysvätený v roku 2019 a jeho doterajším
kaplánskym miestom bol Dolný Kubín, kde pôsobil 3 roky. Novému pánovi
kaplánovi vyprosujeme Božiu múdrosť a horlivosť a srdečne ho vítame!
ZACHOVAJME ETIKETU SPRÁVANIA AJ V NAŠICH KOSTOLOCH
Začína letné obdobie, pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej
prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v
spôsobe obliekania a správania.

