PROGRAM BOHOSLUŽIEB OD 17. 05. 2021 DO 23. 05. 2021

Pondelok

Likavka

18.00 +kňaz Ladislav Stolárik

V

Utorok

Likavka

18.00 +Miroslav č.503

Streda

Likavka

18.00 +Alžbeta a Kornel č.1020

Štvrtok

Martinček
Likavka

17.00 +Anton a Bernardína č.112 V
18.00 +Albín a Jozefína a Ladislav a Viola č.352 P

Piatok

Martinček
Likavka

17.00 za Božiu pomoc alkoholikom a narkomanom, ich matky a rodiny
18.00 +Milan č.283 P

Sobota

Likavka
Likavka

16.00 sobášna sv. omša – Volf – Klenková V
17.30 +Anna a Vincent Veselovský č.53 P

V

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – TURÍCE
Likavka
07.30 na úmysel
V
Martinček 09.00 +Alfonz a Jozefína V
Likavka
10.30 Slávnosť 1. sv. prijímania – za farnosť

-

P

V

P

Dnes – odpoludňajšia pobožnosť o 14.00
V UT po sv. omši v Likavke v kostole – Lectio divina...
LK – ŠT – Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej – od 17.00 hod...
ST, PI a SO – letné kántrové dni (záväzný je len jeden) – prosíme za jednotu kresťanov,
alebo za duchovné povolania...
ST, ŠT a PIA – sv. omše s deťmi – a nácvik na 1. sv. prijímanie...
SO – o 10.00 – prvá sv. spoveď detí – v kostole; Rodičia a iní príbuzní detí, využite
prosím čas v týždni. V ST, ŠT a PI budeme spovedať od 17.00 hod...
NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU
MESIAC MÁJ – májové pobožnosti pred sv. omšou...
Dnes je zbierka na katolícke masmédiá...

Upratovanie kostola
- Prosím rodiny zo skupiny č. ....................
Ohlášky:
LK

Sviatosť manželstva chcú prijať Šimon VOLF, syn Jozefa a Vlasty rod. Polečkovej, bývajúci v Turíku
a Patrícia KLENKOVÁ, dcéra Miroslava a Evy rod. Nemčekovej, bývajúca v Likavke. Ohlasujú sa
dnes po tretí krát.

eRko Likavka pozýva deti, ktoré by sa chceli zúčastniť detského letného tábora eRko Likavka, aby
sa prihlásili do "Táborovej čakárne 2021". "Čakáreň" bude slúžiť na zistenie záujmu detí, ale aj na základe
prihlásenia dostanú deti prednostne prihlášku. Prihlásené deti získajú aj malú zľavu na účastnícky príspevok.
Prihlášky budeme doručovať a rozdávať v prvý júnový týždeň 2021. Link na prihlásenie nájdete aj na
stránke www.erkolikavka.eu.
Pozývame deti, aby sa zapojili do eRkárskej pokladovky, pri ktorej lepšie spoznajú prostredie Likavky
a podľa indícií objavia poklad. Ak sa rozhodnú zapojiť, na našich sociálnych sieťach nájdu prvú indíciu.
Začíname 17. mája a "Pokladovka" trvá do 31. mája 2021. Viac informácií na plagáte v predsieni kostola alebo
kontaktovať náš mail erkarilikavka@gmail.com.
Za eRkárov Matúš Šuľa
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Likavka, Hollého 116, 03495 LIKAVKA
Mobil: 0908 853 715
e-mail: rkfu.likavka@gmail.com

tel.: 044 / 4329 705
http://www.likavka.sk

