PROGRAM BOHOSLUŽIEB OD 22. 08. 2022 DO 28. 08. 2022

Pondelok

Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
Likavka
18.00 +Mária Brtková – výročná

Utorok

Likavka

Streda

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA
Likavka
18.00 +Michal a Emília č.808

Štvrtok

SENIRES
Likavka

08.30 na úmysel
P
18.00 +Anastázia a Štefan Fajoš P

Piatok

Martinček
Likavka

17.00 +Jozef, Adela a starí rodičia
18.00 na úmysel
P

Sobota

Sv. Moniky
Likavka

07.30 +Emil a Zuzana č.808

Nedeľa

22. NEDEĽA CEZ ROK
Likavka
07.30 na úmysel
P
Martinček 09.00 +Koloman, Eleonóra a Jolana
DSS Likava 10.30 na úmysel
J
Likavka
10.30 za farnosť
P

-

J

18.00 za zdr. a Božiu pomoc pre Samuela J
P

P

P

P

LIK – Dnes – Odpoludňajšia pobožnosť o 14.00
LIK – ŠT – Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej – od 17.00 hod...
Na budúcu nedeľu – zbierka na DKÚ: Bratia a sestry, tento rok je pre nás výnimočným
obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25
rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Vaša podpora,
povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne
poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.

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

LK

Sviatosť manželstva chcú prijať Michal NEMČEK, syn Jozefa a Jiřiny rod. Hudákovej,
bývajúci v Likavke a Miriam BIRTUSOVÁ, dcéra Ľuboša a Jany rod. Milanová, bývajúca
v Likavke. Ohlasujú sa dnes po prvý krát.
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

Zbierka na Diecézny katechetický úrad
Spišskej diecézy

- tvoríme materiály a metodické pomôcky k podpore katechézy
- do výchovy a vzdelávania vnášame svetlo viery a evanjelia
- usilujeme sa byť oporou pre kňazov a katechétov
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prispením
do zbierky podporili katechetickú činnosť v našej diecéze.

Sviatok Sedembolestnej
Panny Márie
17. september (sobota) 2022.

Slovenská púť v rímskokatolíckom národnom pútnickom
mieste Maďarska Mátraverebély-Szentkút
Program:
8:00
Prichod pútnikov, spovedanie (v oboch jazykoch)
9:00
Svätá omša v maďarskom jazyku
11:00
Pontifikálna svätá omša v slovenskom jazyku, eucharistická
procesia. Celebruje: J. E. Mons. Ján Kuboš biskup, spišsky
diecézny administrátor
(evanjelium a homília aj v maďarskom jazyku)
12.30
Obedňajšia prestávka, voľný program
14:00
Loretánske litánie (v slovenskom jazyku), následne požehnanie
devocionálií a pútnikov (v oboch jazykoch)

Duchovných otcov pozývame na obed, a zároveň prosíme o
pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia.
V prípade potreby vieme zabezpečiť pre skupiny pútnikov
obed. Jedna porcia: 5€.
Prosíme o nahlásenie sa duchovných otcov a skupín pútnikov
s uvedením približného času príchodu, ako aj nahlásenie
obedov na e-mail: info@szentkut.hu
Informácie o živote na pútnickom mieste môžete získať na
našej web stránke: https://szentkut.hu/sk/
Srdečne očakávame všetkých pútnikov!

