RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ODORÍN
S

FILIÁLKAMI

JAMNÍK, DANIŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15. jún 2020 – 21. jún 2020
Deň

Slávenie

Pondelok
15.6.

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období

Utorok
16.6.

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období

Streda
17.6.

Streda 11. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok
18.6.

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

Piatok
19.6.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
slávnosť

Sobota
20.6.

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
spomienka

Obec

Nedeľa
21.6.

18.00

ZBP rod. Kašubová, Nováková, Minarčíková

Jamník

18.00

Na poďakovanie za záchranu života Mareka

Danišovce 18.00








+Slavomír

Odorín

18.00 + z rod. Beličáková , Vantrobová, Repková

Jamník

18.00 Na úmysel

Jamník

18.00 + Jánovia, Mária, Adam

Danišovce

18.00

Na úmysel
Sv. omša za účasti detí

Odorín

18.00

ZBP Peter s rod.
Sv. omša za účasti detí

Jamník

18.00

+ Agnesa, Anna
Sv. omša za účasti detí

Odorín

17.00 Na úmysel

Jamník

18.00 Na úmysel

Jamník

Danišovce





Úmysly svätých omší:

Odorín

Odorín

Dvanásta nedeľa
v Cezročnom období

Čas

7.30

+ Ján, Helena, Tibor

10.30 ZBP Mária
9.00

Na úmysel

10.30 Na úmysel
7.30

Za veriacich farnosti

9.00

ZBP Margita (80 r.)

Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a postarali sa o jeho výzdobu tento týždeň.
Jamník: v utorok po sv. omši bude adorácia za novokňazov.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, ktorá je predpísaná na slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Jamník: v sobotu na sviatok Božského srdca Ježišovho bude sv. omša pri kaplnke v lesíku. Po nej vás pozývame
na opekačku.
Jamník: v piatok vás pozývame na večeradlo s Pannou Máriou po sv. omši o 19.00 hod., spojenú so sviečkovým
sprievodom. Pozývame všetky deti a rodiny zapojiť sa do modlitby.
Odorín: v sobotu pozývame deti na ERKO stretnutie o 15.00 hod. na starú faru.
V školskom roku 2020/2021 sa v našej farnosti bude konať príprava na sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu
tí, ktorí ukončili 9. triedu základnej školy, stredoškoláci a starší. Prosíme záujemcov o prijatie tejto sviatosti, aby
sa prihasili do konca júna. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola.
V tomto týždni budú pre našu Spišskú diecézu vysvätení noví diakoni a novokňazi. Vo štvrtok bude diakonská
vysviacka v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule o 15:00 hod. a v sobotu kňazská vysviacka o 10:00 hod.
Pamätajme na budúcich diakonov a novokňazov vo svojich modlitbách.
Končí sa kvíz nad evanjeliom podľa Marka. Prosíme tých, ktorí sa zapojili to kvízu, aby vyplnené kvízové hárky
priniesli do sakristie kostola do konca týždňa. Vyhodnotenie bude v nedeľu 28.6.

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

