PROGRAM BOHOSLUŽIEB OD 02.10. 2017 DO 08.10. 2017

Pondelok

Sv. anjelov strážcov
Likavka
18.00 za zdravie Evy Bukovej č.120

Utorok

Likavka

Streda

Sv. Františka Assiského
Likavka
18.00 +rod. Sýkorová

18.00 +Emília, Paulína, Peter, František č.874

Martinček
Likavka

17.00 +Pavol, Viera a Mária č.32 P
18.00 +František, Ľudmila a Oto L

Piatok

Likavka
Martinček
Likavka

06.30 na úmysel
L
17.00 +Eugen, Mária a Marián č.115
18.00 +Štefan, Mária a Štefan
L

Nedeľa

-

P

L

Štvrtok

Sobota

L

P

Ružencovej Panny Márie
Likavka
07.30 +Albín Lenárt č.781 P
Likavka
14.30 sobáš Tatiana Kormanová a Marián Plazák (sv.omša)
Likavka
16.00 sobáš Lucia Bačkorová a Lukáš Sivák (sv.omša) L
27. NEDEĽA CEZ ROK
Likavka
07.30 na úmysel
L
Martinček
09.00 +Ernest, Petronela a starí rodičia č.115
Likavka
10.30 za farnosť
P

L

L

LK – Dnes odpoludňajšia pobožnosť – 14.00 hod
LK – ŠT – Adorácia Najsv. Olt. Sviatosti – od 17.00 hod.
Prvý piatok mesiaca; spovedanie:
LK – PO – PI – hodinu pred sv. omšou, ŠT aj od 09.00
do 10.00; MT – ŠT a PI od 16.00; Chorých navštívime v PI ráno od 08.00
Októbrové pobožnosti: V mesiaci októbri sa veriacim odporúča modlitba posv. ruženca, zvlášť
spoločná (iste i jednotlivo). V kostole sa budeme modlievať spoločne vždy pol hodiny pred sv.
omšou. Osobitne pozývam na modlitbu deti a mládež.

Upratovanie kostola
- Prosím rodiny zo skupiny č. ....................

Ohlášky:
MT Sviatosť manželstva chcú prijať Miroslav Vraštiak, syn Pavla a Anny r. Kaprálovej, bývajúci
v Malom Borovom a Marieta Trnovská, dcéra Igora a Mariety r. Lukáčovej, bývajúca v
Martinčeku. Ohlasujú sa dnes po tretí krát.
MT Sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Sivák, syn Miroslava a Emílie r. Urbanovej, bývajúci
v Dúbrave a Lucia Bačkorová, dcéra Petra a Márie r. Dvorskej, bývajúca v Martinčeku.
Ohlasujú sa dnes po tretí krát.

- Dnes navštívia našu farnosť rehoľné sestry z Vincentskej rodiny a my budeme môcť osobne podporiť
charitatívnu akciu „Boj proti hladu.“
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Likavka, Hollého 116, 03495 LIKAVKA
e-mail: rkfu.likavka@gmail.com

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

- Prosíme birmovancov, aby si v predsieni kostola na nástenke pozreli zaradenie
do skupín. Tento týždeň majú stretnutia skupiny 1,2,3,4, každé o 19:00 hod. na fare v
pastoračnej miestnosti v určený deň. Prosíme, aby ste si na prvé stretnutie priniesli 6
eur na zakúpenie knižky, ktorú budete počas stretnutí používať.
- Od tohto týždňa budú sv. omše v každý piatok za účasti birmovancov.
- Dnes o 18:30 bude na fare stretnutie oboch lektorských skupín.
- eRko Likavka pozýva všetky deti na eRko stretnutia, ktoré začnú tento štvrtok
v dvojtýždňovom intervale. Rozpisy eRko stretiek nájdete na plagáte v predsieni
kostola. Deti na eRko stretkách dostanú prihlášky ktoré prosíme doniesť vypísané na
najbližšie eRko stretnutie.
V predsieni kostola taktiež nájdete aj informačný leták o pripravovanej činnosti eRka
v tomto školskom roku.
- eRko Likavka pozýva deti k modlitbe svätého ruženca pred omšou za
účasti detí v utorky o 17.30.

