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LITURGICKÝ KALENDÁR
15. JANUÁR: Sobota: bl. Alojz Variara, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu.
16. JANUÁR:Druhá nedeľa v období cez rok C
Dnes sa končí vianočné obdobie a začíname obdobie cez rok. Do vašich
modlitieb zverujeme duchovnú obnovu komunity bratov a sestier, rodiny z nášho
spoločenstva, chorých a trpiacich. Modlime sa aj za mier a pokoj vo svete. Na budúcu
nedeľu bude zbierka tretia pre tri na energie strediska a tiež zbierka na pastoráciu
mládeže pre ACM a UPC. Ďakujeme za vašu podporu.
UPRATOVANIE
Na budúci týždeň v sobotu 15.2 upratujú rodiny Martina a Dušana Friča. O dva
týždne v sobotu 22.2 to budú rodiny Nagyová a Lakatošová. Ďakujeme za vašu pomoc.
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Od 18. do 25. januára potrvá týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme
na tento úmysel vo svojich rodinách. Sledujme aj povzbudenia sv. otca Františka.
VIZITÁCIA KOMUNÍT
V tomto týždni v štvrtok nám začína vizitácia našich komunít na Troch hôrkach.
Medzi nás príde provinciál saleziánov a provinciálka saleziánok na Slovensku. Zverujeme
vám túto udalosť do vašich modlitieb.
NOVÉ UVOLNENIE OPATRENÍ
Od pondelka končí núdzový stav na Slovensku, preto už nebude platiť zákaz
vychádzania po 20. hodine. Uvoľňujú sa aj iné opatrenia, ktoré môžete nájsť v novej
vyhláške. Napriek tomu však ešte nemôže fungovať naše oratórium a Centrum voľného
času. Pokračujeme vo fungovaní ON LINE stretiek, krúžkov a čajovne. O prípadnej
zmene vás budeme včas informovať. Naďalej zostáva v platnosti pre našu kaplnku 30
osôb na sláveniesv. omší. Sv. omše budú u nás v kaplnke napoludnie o 11.30 a večer
o 17.15. Nezabúdame ani na neočkovaných a budeme im podávať sv. prijímanie. Viac
informácii nájdete na nástenke a internetovej stránke. O nových zmenách vás budeme
priebežne informovať.Prosíme vás preto o citlivosť pri prihlasovaní sa na sväté omše.
Prestriedajme sa a dajme priestor aj iným rodinám v našom spoločenstve.
MALÁ MISIA NA UKRAJINU
Predlžuje sa aj prihlasovanie na malú misiu na Ukrajinu. Viac informácií záujemci
nájdu na nástenke.

