FARSKÉ OZNAMY
4.pôstna nedeľa –11. marec 2018
12.3.2018 – 18.3.2018
13.3. UTOROK
14.3. STREDA
15.3. ŠTVRTOK
16.3. PIATOK
18.3. NEDEĽA
5. pôstna nedeľa

SLIVNÍK
KUZMICE
SLIVNÍK
KUZMICE
KALŠA
SLIVNÍK
KUZMICE
SLIVNÍK
detská
7.45 KALŠA
9.00 SLIVNÍK
10.15 KUZMICE
17.00
18.00
7.00
8.00
17.00
18.00
16.30
18.30

Zdr.B.P. Jozefína s rodinou
Zdr.B.P. Ján, Jolana (p.Kotosová)
+ Ignác, Anna, Milan
+ Mária, Andrej, Zoltán
+ Júlia, Andrej, Barbora, Andrej
Zdr.B.P. Mária s rodinou
+ Miroslav Bučko
+ Peter, Anna
+ Jozef Dudič
+ Ján, Anna Meško
+ Anna, Jozef Geňo

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com
-Detská sv. omša a detská krížová cesta- pozývame deti z celej našej farnosti na detskú krížovú
cestu a sv. omšu v piatok v Slivníku. Začiatok je o 17.00 hod. na fare stretkom a o 18.00 bude
krížová cesta.
- Nácvik zboru- v piatok (16.3.) o 17.00 hod. bude nácvik na fare. Pozývame deti, ktoré by chceli
spievať na chválu Boha.
- Farský letný tábor- pozor- nahlásiť sa čím skôr, najneskôr do konca marca!!!!!!! Počas
letných prázdnin od 22.7 do 26.7 chystáme detský tábor, ktorý sa uskutoční blízko Lipan v Lúčkypotoky. Cena na 4 dní je 50 € na osobu. No deti budú platiť 35 € (15 € im zaplatíme zo získaných
peňazí z farského plesu)
- Farská milosrdná kvapka- v piatok 16.3. bude mať možnosť niekomu zachrániť život. A to
darovaním krvi priamo na fare. Príde k nám pojazdná stanica z fakultnej nemocnice v Košiciach.
Týmto vás chcem povzbudiť, aby ste prišli darovať, aj keď sa bojíte (poznám ten pocit ).
Oslovujeme už ostrieľaných darcov, ako aj prvodarcov. Príďte, lebo nevieme kedy my sami ju
budeme potrebovať.
- Modlitbová reťaz k sv. Jozefovi –bude v nedeľu 18.3.2018 v Slivníku. Je to aktivita ružencového
bratstva. Každá skupina - ruža ruž. bratstva sa modlí 45minút. Modlitba začína po sv. omši o 10.00
a končí programom o 15.00 vyložením sviatosti oltárnej, korunkou a po nej bude krížová cesta.
- Srdečne pozývame deti, mládež aj rodičov našej farnosti (Slivník, Kalša, Kuzmice) na “Detskú
veselicu”, ktorá sa uskutoční dňa 21.04.2018 (sobota) so začiatkom o 14. hod. Vstupné je 5€/dieťa.
V cene lístka je zahrnuté malé občerstvenie, pitie a tombola s garantovanou výhrou. Lístky si môžete
zakúpiť v sákristiach kostolov. Príďte sa s nami zabaviť na party plnú súťaží, tanca a zábavy. Tešíme
sa na vás!
- Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom- v nedeľu 18.3. vyhlásená
slovenskou katolíckou charitou v spolupráci s Generálnym sekretariátom KBS.
- Mesačné pohrebné sv. omše- z dôvodu, že viacerí chcete po pohrebe svojho blízkeho sv. omše,
tak bude možnosť v jeden určený deň v mesiaci spoločný termín, kedy môžete obetovať za dušu
svojho blízkeho.
- Milí priatelia uchádzame sa o pomoc a účasť pri financovaní aktivít v našej farnosti tým, že
rozhodnete o poukázaní 2% z vašich daní pre:
Obchodné meno alebo názov: PAVLOVCE NAD UHOM OZ
Sídlo-Obec, PSČ, ulica, číslo : PAVLOVCE NAD UHOM, 072 14, ŠKOLSKÁ 410/9
Právna forma : OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo prijímateľa : 42103096

