OZNAMY:

MILODARY :
Zbierka na pastoráciu mládeže Košickej arcidiecézy:
Čaňa: 356,-€, Ždaňa: 200,-€, Gyňov: 126,-€.

Na kostol v Čani darovala bohuznáma rodina 100,-€.
Na kostol v Ždani darovala bohuznáma 50,-€.
Na kostol v Gyňove darovalo ružencové spoločenstvo 500,-€.
Za všetky milodary nech dobrý Pán odmení každého darcu.

KATECHÉZA PRE RODIČOV prvoprijímajúcich detí bude 5.2.2019 (budúca streda)
o 18.30 h vo farskom kostole v Čani.

DETI A POZORNOSŤ V KOSTOLE
Milí naši veriaci. My, vaši duchovní otcovia, Vás chceme veľmi pekne poprosiť,
aby ste s malými deťmi, ktoré ešte prirodzene nedokážu udržať pozornosť, nechodili
počas svätých omší dopredu, ale ostali vzadu. Keďže dieťa do tohto veku (do 6 rokov)
nerozumie tomu čo sa deje pri oltári, nechápe ešte Eucharistii a priebehu slávenia
svätej omše, nemusí byť vpredu. Mylne si myslíme, že keď dieťa bude vpredu a bude
vidieť, čo sa deje, udržíme jeho pozornosť a ono bude v kľude, v tichosti sledovať a
prežívať svätú omšu. Opak je však pravdou. Zväčša dieťa nízkeho veku nevydrží cca 1
hodinu byť ticho a v pozornosti. Keď ste s maličkým dieťaťom vpredu, všetci ľudia za
vami vás vidia a mnohokrát to vyrušuje, hlavne pri čítaní Božie slova a počas kázne.
Ak budeme stáť alebo sedieť s dieťaťom vzadu, nebude rušiť väčšinu ľudí. Prípadne ak
ako rodičia uvidíte, že je to už veľmi rušivé, môžete s ním na chvíľku vyjsť von a
potom sa vrátiť a všimnú si to len tí, ktorí sú vzadu. Keď sme vpredu, tak svojím
odchodom upútavame pozornosť všetkých ľudí v kostole. Prosíme Vás, aby ste tento
oznam brali ako dobro pre celé farské spoločenstvo. Mnohí „inteligenti“ to môžu
šíriť ako správu, že vyháňame deti z kostola a podobne. To nie je pravda. Prosím tých,
ktorí ste rozumní a rozumiete tejto našej prosbe, dohovorte aj tým druhým, aby v
tom nehľadali žiadne zlo, ale dobro. Lebo tento oznam vyvolali hlasy od Vás.
Výnimkou tohto oznamu je samozrejme svätá omša za účasti detí v Čani každú
nedeľu o 11.00, kedy je potrebné a dobré, aby deti boli vpredu, keďže svätá omša je
pre nich a kňaz sa prihovára k nim. Ďakujeme za pochopenie a prosíme Vás o prijatie
tohto oznamu.
....................................................................................................

Svätci týždňa:

„Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom
premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“ (sv. Tomáš Akvinský)
„Diabol má strach z radostného človeka.“ (sv. Ján Bosko)

Bohoslužby v Treťom týždni Cez rok: 27.1.2020 – 2.2.2020
Pondelok Sv. Angely Merici, panny
ľubovoľná spomienka
27.1.

Streda
29.1.

Sv. Tomáša Akvinského
kňaza a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Streda 3. týždňa
cez rok

Štvrtok
30.1.

Štvrtok 2. týždňa
cez rok

Piatok
31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza
spomienka

Utorok
28. 1.

Sobota
1.2.

Sobota 3. týždňa
cez rok

OBETOVANIE PÁNA

OBETOVANIE PÁNA
Sviatok
Požehnanie sviec

Ždaňa

ZBP Veronika

18:00 Čaňa

ZBP Agnesa Timková

8:00 Gyňov

+ Alžbeta a Tomáš Szabó

8:00

Ždaňa

+ František Nagy a deti

18:00 Čaňa
7:30

Vigília
Požehnanie sviec
Nedeľa
2.2.

7:30

ZBP Jana L.

Čaňa

Za členov BSR

18:00 Gyňov

+ Mária, Alžbety a Ondrejovia

18:00 Ždaňa

+ Jolana Bakšiová

18:00 Čaňa

+ z rod. Pillarovej a Kišovej

7:00
Fatimská sobota v Ždani
8:00 Ždaňa + Bartolomej, František, Bartolomej
7:00
Fatimská sobota v Gyňove
+ Ján Šubert, Alžbeta, Jaroslav
8:00 Gyňov
17:00
Fatimská sobota v Čani
18:00 Čaňa

+ rod. Palaščáková a Fortunová

8:00

Čaňa

+ Magdaléna Ruščinová

9:00

Ždaňa

ZBP Janka Šablatúrová s rod.

10:30 Gyňov

Za farnosť

11:00 Čaňa

+ Alžbeta, Štefan Adamkovič

UPRATOVANIE KOSTOLA:
Ďakujem všetkým, ktorí upratovali k dnešnej nedeli a prosím:

Čaňa: skupina č. 6

Ždaňa: ruža č. 6

Gyňov: Timková Margita

Úradné hodiny: Pondelok a streda: 15:00 – 16:30;

Piatok: 16:00 – 17:00

„Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro
a budovanie.“ (List Rimanom 15,2)
„Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.“
(Žalm 119,114)

