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FARNÍK
Oznam ohľadom procesu
blahorečenia Božieho sluhu biskupa
Jána Vojtaššáka
Bratia a sestry! 14. novembra
tohto sme si pripomenuli 138 rokov od
narodenia Božieho Sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka. Tohto roku uplynulo 20
rokov od momentu, keď svätý Ján
Pavol II. počas svojej pastoračnej
návštevy Slovenska na Mariánskej
hore v Levoči vyzval otca biskupa
Františka Tondru a celú Spišskú
diecézu
k otvoreniu
procesu
blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka.
Chcem Vás všetkých poprosiť o to,
aby ste
s dôverou
pokračovali
v modlitbách za blahorečenie otca
biskupa Jána Vojtaššáka. Aj po 19
rokoch sa v kauze blahorečenia
Božieho
sluhu
biskupa
Jána
Vojtaššáka pokračuje!

Bratia a sestry! Počas procesu
blahorečenia
v ktoromkoľvek
momente môžu byť predložené nové
dôkazy alebo svedectvá, ktoré môžu
napomôcť k úspešnému zavŕšeniu
procesu blahorečenia. Ak máte
konkrétne svedectvo ohľadom života
Božieho
sluhu
biskupa
Jána
Vojtaššáka, alebo poznáte ľudí
z Vášho okolia, ktorí by boli ochotní
takýmto spôsobom prispieť k procesu
blahorečenia, môžete kontaktovať
postulátora kauzy ICDr. Petra Jurčagu
alebo biskupský úrad v Spišskej
Kapitule. Rovnako ak niekomu z Vás,
alebo z Vašich známych bola na
príhovor biskupa Jána Vojtaššáka
udelená konkrétna milosť (napr.
uzdravenie) a chceli by ste týmto
svedectvom prispieť do procesu
blahorečenia, môžete sa obrátiť na
postulátora kauzy blahorečenia.
Prosím vás aj o modlitby za
všetkých tých, ktorí na kauze
blahorečenia pracujú, aby sme s Božou
pomocou a aj vďaka vašim modlitbám
a obetám dosiahli to, o čo v modlitbe
za blahorečenie otca biskupa Jána
Vojtaššáka prosíme: „Prosíme ťa,
večný Bože, osláv svojho služobníka

Jána, aby sme si ho uctievali na
oltároch celej Cirkvi.“
Kontaktné údaje:
Postulátor – ICDr. Peter Jurčaga, email jpeter102@gmail.com, tel. 0908
059 324
Kancelária biskupského úradu – email biskupstvo@kapitula.sk
Ďakujem za vaše modlitby a pomoc.
S pozdravom a požehnaním

+ Mons. Štefan
diecézny biskup

Sečka,

spišský

Úmysly svätých
omší
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Oznamujeme

ráno
Po
U

Poďakovanie za 40 rokov života a zdravie
a BP pre rodinu
manžela, rodičov, súrodencov 798

St

Hieronyma Zavoďana a účastníkov
pohrebu a za zdravie a pokoj v rodine

Š

Poďakovanie a BP pre rodinu 199
rodičov a súrodencov Kavalierových 131

So

Poďakovanie za 25 rokov manželstva a BP
a zdravie pre rodinu 807

N

00

Jozefa a Kristínu Kuchťákových o 7
Poďakovanie a BP pre rodinu 883 o 830

Po

večer
Bohuslava Kolejáka (výročná), riaditeľa
DD

U
St
Š

mamu, manžela a Dušana 124
Poďakovanie za 50 rokov manželstva a BP
pre rodinu 123

Pi

Poďakovanie a za BP 21

So

Za snúbencov

N

16.11. – 22.11. 2015
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.
Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo od 02.
01. 2016 do 09. 04. 2016, nech sa prídu zapísať do
fary v termíne 09. 11. 2015 – 21. 11. 2015.

Pi

Bohoslužby

V piatok 20. 11. 2015 stretnutie lektorov ( aj tých,
ktorí by chceli konať túto službu ) po večernej sv.
omši v budove novej fary s p. farárom a farského
speváckeho zboru v kostole s p. kaplánom.
Sv. omša za účastí detí bude v stredu 18. 11. 2015
o 14.00.

Po

Sv. Margity Škótskej, ľ. spom.

630
1800

U

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,
spom., spom.

630

St

Výročie posviacky bazilík sv. Petra
a sv. Pavla, apoštolov, ľ. spom.

1400
1800

Š

Deň v Cezročnom období

630
1800

Pi

Deň v Cezročnom období

630
1800

So

Obetovanie Panny Márie, spom.
Sobášna sv. omša

700
1400

V štvrtok po večernej sv. omši
stretnutie
miništrantov 4. – 5. ročníka ZDŠ u p. kaplána.
Na slávnosť Krista Kráľa v nedeľu 22. 11. 2015
po každej sv. omši bude pred vyloženou Sviatosťou
Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní
na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ
ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
V nedeľu 22. 11. 2015 zapisovanie úmyslov sv.
omší na mesiac december.
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KRISTA KRÁĽA
TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
830
1030

