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Liturgický kalendár:

Streda 14.2. POPOLCOVÁ STREDA

Sobota 17.2.
Siedmich svätých zakladateľov rehole 
Služobníkov Panny Márie

ľub. spom.

Nedeľa 18.2. 1. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Pôstne obdobie
Popolcovou stredou začína pôstne obdobie – čas našej osobnej 
prípravy na prežívanie daru vykúpenia utrpením, smrťou a 
zmŕtvychvstaním nášho Pána Ježiša Krista.
Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého 
pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 
štrnásty rok života; zákon pôstu (prísny) však zaväzuje všetkých 
plnoletých (myslí sa od 18 r.) až do začatia šesťdesiateho roka života. 
Prísny pôst znamená iba raz cez deň sa do sýtosti najesť. Na raňajky 
a večeru možno niečo zjesť. Chorí majú oslobodenie.
Svätú omšu o 8.30 bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián 

Chovanec.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní 
pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a 
preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky.

Zbierka na Charitu
Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na Charitu. Za vaše dary už 
dopredu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Svätá omša a prednáška s exorcistom
Pozývame vás na svätú omšu a prednášku s talianskym kňazom a 
exorcistom Giannim Sinim, autorom novej knihy Diabol kúzla 



zbavený.
Ako don Sini poznamenal, pôjde o katechizáciu, nie o „bulvárne“ 
spracovanie témy. Strata dôležitých kresťanských hodnôt, rozšírenie 
okultných praktík a mágie či poverčivosť ľudí. To všetko v nás 
vzbudzuje zvedaosť. Kniha je zbierkou dlhoročných skúseností 
v tejto oblasti.
Aj s vašou pomocou môžeme šíriť dobré knihy a ponúknuť 
hodnodtnú tému. Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa je 
presvedčený, že aj v treťom tisícročí má zmysel hovoriť o satanovi. 
Treba sa však pritom vyhnúť dvom extrémom - vidieť diabla všade 
alebo nevidieť ho nikde a popierať ho za každú cenu.
Svätá omša bude v utorok, 20.2.2018 v Katedrále sv. Františka 
Xaverského o 18.00 hod. 
Prednáška a prezentácia knihy bude nasledovať hneď po skončení 
svätej omše o 19.00 hod.

Pozvanie
Farnosť Uľanka a Priatelia špaňodolinského organa pozývajú 
na organové koncerty 10., 17. a 24. februára 2018 vždy o 17:30 
v Španej Doline. Výťažok z koncertov bude použitý na opravu tohto 
historického nástroja. Pre tých, čo pricestujú autobusom, doprava 
naspäť bude zabezpečená.
Zároveň prosia o pomoc zapojiť sa do bezplatného hlasovania 
v dňoch od 12. februára 2018 do 25. februára 2018, kedy budeme 
mať možnosť (podobne ako pred 2 rokmi Čerínu) pomôcť aj 
k získaniu > nancií na opravu organa. Bližšie informácie k hlasovacej 
súťaži včas oznámime. Kto by potreboval technicky pomôcť 
s hlasovaním, stačí keď si donesie mobil a radi pomôžeme.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok večer po svätej omši.



Život farnosti
Sviatostný život

Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenil 10. februára  
2018 Juraj Župník.

Sviatosť manželstva si 10. februára  2018 vyslúžili Daniel Kimák a 
Veronika Kaššová.

Obetovali ste
Na kostol: z krstu Juraja Župníka 60 eur;
Na kvety: novomanželia Kimákovci 70 eur.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!

Kto by chcel prispieť priamo na farský účet, môže tak urobiť na 
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.
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