FARSKÉ OZNAMY
10. nedeľa v období cez rok
10. – 17. 6. 2018

Deň
Pondelok
11.6.
Utorok

Liturgické slávenie

Sv. Barnabáš, apoštol,
spomienka
féria

12.6.
Streda
13.6.

Sv. Anton Paduánsky, kňaz
a učiteľ Cirkvi, spomienka

Štvrtok
14.6.

féria

Piatok

féria

15.6.
Sobota

féria

16.6
Nedeľa
17.6.

Lokca Ťapešovo

+ Rastislav

18:00
17:30

+ Žofia Balcerčíková, 30. deň

18:00

Za zdr. a Božie požehnanie pre Máriu Šalátovú

7:00

Za členov z ruže sv. Antona
17:30

18:00
17:30

Poďakovanie pri život. jub. Márie
+ Jozef Bakaľa č. 409
+ František Slivčák

18:00

+ Jozef Socha, 30 deň

10:00

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule

7:30

11. nedeľa cez rok

Úmysel

10:00
15:00
9:00

na úmysel kňaza
Primičná sv. omša nášho novokňaza
Jozefa
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Na úmysel kňaza

Príležitostné oznamy:
Dnes je pohreb + Márie Gáborovej o 14:00 hod. Večer je vyloženie sv. Oltárnej na tichú adoráciu od 18:00 do
19:00 hod.
Jozef GORČÁK, syn rodičov - Dušana a Heleny rod. Bakaľovej, bývajúci v Lokci, bude dňa 16. júna 2018
vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň
menovaného odporúčame do vašich modlitieb.
Odchod autobusov na kňazskú vysviacku na Spišskú Kapitulu, ktorá bude 16.6.2018, t.j. sobota - je o 6:30 hod. zo
zastávky autobusov pri hlavnej ceste. Tak isto aj v Ťapešove pri hlavnej ceste.
V sobotu v Lokci sv. omša nebude, nakoľko do obeda sme na kňazskej vysviacke a po obede je potrebné pripraviť
kostol na primičnú slávnosť.
Primičná sv. omša je v nedeľu o 10:00 hod. Ale program začne pred tým už o 9:15 v dome a na dvore primicianta
Jozefa rodičovským požehnaním, požehnaním kalicha a ornátu. Potom bude nasledovať sprievod do kostola.
Prosím Vás, aby ste rešpektovali pokyny organizátorov hlavne ohľadom rezervovaných miest v kostole pre
asistenciu, kňazov, rehoľníkov a rodinu primicianta. Za porozumenie Ďakujem. Celú sv. omšu bude možné sledovať
aj na veľkoplošnej obrazovke vedľa kostola.
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