Rímskokatolícka cirkev - farnosť Svidník, Centrálna 64/18, 089 01 Svidník
Kontakt: t el. č.: 054/ 7521 266 , www.svidnik.rimkat.sk ,
mail: rimkatsvidnik@gmail.com
Program bohoslužieb 18.12.-24.12.2017
Pondelok

Svidník
Mestisko

18.00
16.30

ZBP Tomáško

18 .1 2. 20 17

Utorok

Svidník

18.00

+ Peter, Peter

Svidník

6.30
18.00
16.30

ZBP Jozef
+ Milan

Svidník

6.30
18.00

+ Peter, Anna, Milan
ZBP Ľubica

Svidník

6.30
18.00

ZBP Helena
ZBP Anton s rod.

Sobota

Svidník

23.12.2017

Domov dôchodcov
Nemocnica

8.00
15.30
16.30

+ Ján
ZBP a obrátenie Sergej
ZBP Peter s rod.

Nedeľa

Svidník

8.00
10.30
21.00
24.00
9.15
24.00

ZBP r. Cimborových
+ Emília
Úmysel kňaza
ZBP Františka

19 .1 2. 20 17

Streda
20.12.2017

Mestisko
Štvrtok
21 .1 2. 20 17

Piatok
22 .1 2. 20 17

24 .1 2. 20 17
4. ad v en tn á n ed e ľ a
Vi g í l ia Nar od e n i a Pán a
Šted r ý d eň

1.
2.

Mestisko

Dnes je zbierka na potreby a chod našej farnosti. Pán Boh zaplať.
Dnes vás pozývame na Vianočné spovedanie v našej farnosti a to takto: Mestisko 14:00-14:45 h. a Svidník 15:00-17:00 h.
K dispozícii bude 8 kňazov. Prosíme, aby ste si našli čas a využili túto príležitosť prijať sv. zmierenia.
3. V nasledujúcom týždni ešte budeme spovedať najmä študentov a tých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Pol hod. pred rannými
sv. omšami a pred večernými sv. omšami od 17.00 hod. Spovedať takto budeme do štvrtka! V piatok 22.12.2017 je
spoveď v Stropkove za účasti všetkých kňazov z dekanátu preto v piatok vo Svidníku sv. spoveď večer nebude.
4. Stretnutie pre deti bude v piatok o 17.00 hod. na fare. Sv. omša za účasti detí bude v piatok o 18.00 hod. Pokračujeme v
Adventnej aktivite.
5. Nácvik vianočnej akadémie bude v piatok po sv. omši a v sobotu o 9.00 hod. v kostole. Prosíme prineste si kostým
a rekvizity.
6. Prispieť do adventnej zbierky pomoci trvanlivými potravinami, drogériou či finančne môžete ešte do stredy 20.12.2017.
7. Ponúkame vám na predaj vianočné oblátky. Za cenu 1.-EURO v sakristii.
8. V sakristii môžete zapísať svojich chorých, ktorí nemôžu pristúpiť k sv. zmierenia v kostole na vianočnú sv. spoveď. Uveďte
meno, adresu, poschodie a telefónne číslo. Spovedať chorých budeme v piatok dopoludnia.
9. Budúca nedeľa je 4. Adventná nedeľa. Sv. omše v tento deň budú dopoludnia o 8.00 a 10.30. Večer začneme sláviť
Vianočné sviatky slávnostnou Vigíliou Narodenia Pána a to o 21.00 hod. a 24.00 hod.
10. Snúbencom, ktorí príjmu sv. manželstva v našej farnosti v roku 2018 dávame do pozornosti termíny školy snúbencovnáuky. Sú pripravované pre páry z nášho dekanátu. Vyberte si z termínov: 26.1.-27.1, 23.2.-24.2.
( v Stropkove) alebo 26.4.-29.4.2018 v Bardejovských kúpeľoch. Informáciu o prihlásení dostanete u p. kaplána.
11. Ďakujeme za Vianočný stromček do kostola.
12. O upratovanie prosíme skupinku č.3

