FARSKÝ LIST 5
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ročník I.

Informačný týždenník rímskokatolíckej farnosti
Vyšná Šebastová

Škola volá
Tento týždeň začínajú naši školáci a študenti nový školský rok. Všetci sme nie len
v škole života, ale my veriaci aj v Ježišovej škole. Ježiš nás učí nie ako v škole, ale
predovšetkým cez udalosti našich životov. Je na nás, či chceme byť citliví na jeho
učenie. Záleží na nás, ako dokážeme prijímať a vnímať každú chvíľu našich životov. Ak
máme otvorené a vnímavé srdce, tak On, ako náš učiteľ, si už k nemu nájde cestu.
Želám vám žiakom, študentom ale aj učiteľom a profesorom veľa darov Ducha
Svätého. Nech vám Boh dáva silu počas nasledujúceho školského či akademického
roka.
duchovný otec Marián Gurský

FARSKÉ OZNAMY
❖Počas tohto týždňa, na začiatok školského roka, bude v každom kostole vzývanie
Ducha Svätého a požehnanie žiakov, študentov, učiteľov, profesorov a ich učebníc,
zošitov a školských pomôcok.
❖Kancelária tento týždeň bude zatvorená.
❖Dnes je zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
❖Spovedanie chorých bude vo Vyšnej Šebastovej od 9.00 hod. a potom v Podhradíku.
Chorých nahláste kostolníkom.

OHLÁŠKY:
Sviatosť manželstva chcú prijať
TOMÁŠ HARČÁR, syn Jaroslava a Aleny r. Kmecovej, býv. vo Vyšnej Šebastovej a
DANIELA NEVÍNOVÁ, dcéra Mariána a Daniely r. Bucovej, býv. v Pliešovciach
Ohlasujú sap o II. krát. Odporúčame ich do vašich modlitieb.
Ak by ste vedeli o zákonitej prekážke k tomuto sobášu, ohláste to na farskom úrade.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 22. TÝŽDEŇ v CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok 2.9.
Vyšná Šebastová
Požehnanie študentov,
školákov a učiteľov

Utorok 3.9.

18.00 hod.

Spoveď od
16.00 hod.

✢ Viktor a Pavol

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Vyšná Šebastová

8.00 hod.

Spoveď po
sv. omši

✢ Margita a Michal

Podhradík
Požehnanie študentov,
školákov a učiteľov

18.00 hod.

Spoveď od
16.00 hod.

✢ Paraska, Vincent,
Mária

18.00 hod.

Adorácia a ✢ Ján a Anna Muchová,
Spoveď od Ján a Anna Kravjarová
16.00 hod.

Streda 4.9.

Štvrtok 5.9.

Prvý piatok mesiaca
Severná
Požehnanie študentov,
školákov a učiteľov

Piatok 6.9.

Sobota 7.9.

Výročie posviacky katedrály svätej Alžbety v Košiciach (sviatok)
Prvý piatok mesiaca
Podhradík

17.00 hod.

Adorácia
od 16.15
hod.

za živých členov
ruženc.bratstva

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

Adorácia
od 16.00
hod.

za živých členov ruženc.
bratstva

Svätých košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana, kňazov a
mučeníkov
Vyšná Šebastová

Nedeľa 8.9.

7.00 hod.

✢ z rod. Nemcovskej

23. cezročná nedeľa
Vyšná Šebastová

8.00 hod.

✢ Štefan, Verona, Anna,
Jozef, Jozef

Podhradík

9.15 hod.

ZBP rod. Sabolovej (35
rokov spol. života)

Severná

10.30 hod.

za živých členov
ruženc.bratstva
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