RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ODORÍN
S

FILIÁLKAMI

JAMNÍK, DANIŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

19. apríl 2021 – 25. apríla 2021
Deň

Slávenie

Pondelok
19.4.

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Utorok
20.4.

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

Streda
21.4.

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

Štvrtok
22.4.

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

Piatok
23.4.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
spomienka

Sobota
24.4.

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli

Obec
Odorín

18.00

Úmysly svätých omší:
ZBP Oľga s rod. (50r.), Rastislav a Martina s rod.

Sv. omša za účasti detí
+ Valent, Katarína, Ľubica
Sv.omša za účasti detí
Danišovce 18.00
ZBP Vladimír s rod.
Sv. omša za účasti detí
Odorín
18.00
+ Elena, Vladimír, Anna a Emil
Jamník
18.00 + František, Rozália, František
Jamník

18.00

Jamník

18.00 + František (1.výročie smrti)

Danišovce

18.00 + Ján a rodičia

Odorín

18.00 + Maroš

Jamník

18.00 ZBP Veronika s rod.

Odorín

18.00 ZBP Jaroslav ( 40r.)

Jamník

18.00 + Ondrej

Danišovce

15.00 Sobáš snúbencov Jakub a Michaela

Odorín
Nedeľa
25.4.

Čas

Štvrtá veľkonočná nedeľa
Jamník
Danišovce

7.30

ZBP Margita s rod.

10.30 Za veriacich farnosti
9.00

ZBP Vincent (70 r.)

10.30 Za veriacich farnosti
7.30 + Jozef
9.00

+ Ján, Anna



Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a postarali sa o jeho výzdobu tento týždeň.



Ponúkame vám liturgiu domácej cirkvi na 3. veľkonočnú nedeľu k modlitbe v rodinách.





O upratovanie kostola dňa 24.4. prosíme: pani Annu Kokorákovú, Teréziu Kapustovú a Janu Melegovú.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Za váš milodar Pán Boh zaplať.
Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verenej
pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tieto
pobožnosti budú po sv. omši v Danišovciach v utorok, v Odoríne v stredu a v Jamníku vo štvrtok.
Jamník: v utorok bude sv. omša za účasti prvoprijímajúcich detí. Po sv. omši bude nácvik 1.sv. prijímania.
Danišovce: v utorok bude sv. omša za účasti prvoprijímajúcich detí.
Odorín: v stredu bude sv. omša za účasti prvoprijímajúcich detí.
V piatok bude sv. omša s katechézou pre birmovancov.
Informujeme snúbencov, že je opäť možné prihlasovanie sa na Kurzy prípravy na manželstvo v Spišskej Novej
Vsi. Pribudli júnové termíny, pričom kurzy v júni budú v skrátenej forme. Ostatné jesenné termíny zostávajú
nezmenené. Bližšie informácie na internete.
Pozývame miništrantov na celoslovenskú púť miništrantov „PUMIN“, ktorá sa v tomto roku uskutoční ONLINE v
sobotu 8. mája od 10:00 do 13:00 h. Podujatie bude vysielané naživo z "obývačky" kláštora otcov pavlínov
prostredníctvom YouTube kanála (https://www.youtube.com/studio7bolestna/live)
Bohu známy obetovala na kostol 50 eur, Bohu známa na kostola 50 eur. Pán Boh zaplať.









Rímskokatolícky farský úrad v Odoríne – kontakt v prípade potreby: pevná linka: 053/ 446 13 08; farár Ľubomír Karkoška – súkromné číslo na mobil:
0905 624 433; kaplán Martin Kakalej – súkromné číslo na mobil: 0918 150 906; e-mail: odorin.fara@gmail.com

