R Í MS KO K ATO L Í C K A C I R K E V

FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45 Abrahám · 031 789 9435 · abraham@fara.sk

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Birmovanci sa stretnú v pondelok o

. .

V stredu po sv. omši bude stretnutie spevákov.
V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o

.

.

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa koná odprosujúca pobožnosť.
Svätá spoveď birmovancov, príbuzných a priateľov bude v sobotu o . hodine.
Úprimne ďakujem všetkým, čo sa na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
aktívnej zapojili do slávnostnej procesie. Vďaka za Vašu pomoc a prítomnosť.
Prihlasovanie do letného denného tábora i na výlet je ukončené. Prosíme však
o úhradu tábora i výletu. Cena tábora je
, výlet pre deti
a pre dospelých
. Bližšie informácie o programe tábora budú rodičom zaslané emailom do
konca júna a budú zverejnené i na stránke abrahamcata.wbl.sk. Počas výletu
do Banskej Štiavnice navštívime kalváriu, centrum mesta, najväčší pohyblivý

betlehem na Slovensku a Banské múzeum v prírode, kde máme objednaný vstup
do podzemnej expozície; ak by bol tento vstup pre niekoho náročný, môže si
zatiaľ prezrieť povrchovú expozíciu. Prosíme napokon o modlitbu za tieto aktivity pre deti a mládež.
Vzadu na stolíku nájdete informačný časopis katolíckej organizácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi a tiež modlitbu k sv. Jozefovi. Táto organizácia celosvetovo dlhé
roky pomáha kresťanom v núdzi.
Ďalej je vzadu dotazník Dedičstvo minulosti a kvalita demokracie, ktorý je určený
ľuďom nad
rokov. Vypĺňa sa anonymne a do budúcej nedele ho môžete
odovzdať mne osobne alebo, ešte lepšie, vhodiť do poštovej schránky na fare.
Na výveske pred kostolom zasa nájdete plagáty: 1. víkend pre snúbencov ( .
– . júna), ktorý je tiež predmanželskou prípravou pre tých, čo v dohľadnom
čase plánujú prijať sviatosť manželstva; 2. letný pobyt pre rozvedených s deťmi
( . – . augusta), ktorý organizujú Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom
mediácie a probácie v Prešove; a napokon 3. oznam o vyhlásení druhého kola
prijímacích skúšok na Arcibiskupské gymnázium v Trnave.
Napokon Vás chcem informovať o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi
na Slovensku, keďže od . mája tohto roku vstúpilo do platnosti nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. GDPR – General Data
Protection Regulation), ako aj zákon /
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike spracúva v informačných systémoch osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov výlučne dotknutých
osôb vymedzených osobitným dokumentom a výlučne na základe zákonných
dôvodov a pre účely takým dokumentom vymedzené. Rímskokatolícka cirkev
v Slovenskej republike nespracúva žiadne ďalšie osobné údaje ani osobitné
kategórie osobných údajov v informačných systémoch bez súhlasu dotknutých
osôb.
Dokument Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou
v Slovenskej republike sa nachádza na stránke gdpr.kbs.sk, pričom zodpovednou osobou pre celú Katolícku cirkev, teda pre všetky farnosti, diecézy, eparchie
je Konferencia biskupov Slovenska.

R Í MS KO K ATO L Í C K A C I R K E V

FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45 Abrahám · 031 789 9435 · abraham@fara.sk

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Birmovanci sa stretnú v pondelok o

. .

Svätá spoveď birmovancov, príbuzných a priateľov bude v sobotu o . hodine
v Abraháme.
V kostole sa modlí Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu – pred sv. omšou
alebo o . .
Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa koná odprosujúca pobožnosť.
Úprimne ďakujem všetkým, čo sa na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
aktívnej zapojili do slávnostnej procesie. Vďaka za Vašu pomoc a prítomnosť.
Prihlasovanie do letného denného tábora i na výlet je ukončené. Prosíme však
o úhradu tábora i výletu. Cena tábora je
, výlet pre deti
a pre dospelých
. Bližšie informácie o programe tábora budú rodičom zaslané emailom do
konca júna a budú zverejnené i na stránke abrahamcata.wbl.sk. Počas výletu

do Banskej Štiavnice navštívime kalváriu, centrum mesta, najväčší pohyblivý
betlehem na Slovensku a Banské múzeum v prírode, kde máme objednaný vstup
do podzemnej expozície; ak by bol tento vstup pre niekoho náročný, môže si
zatiaľ prezrieť povrchovú expozíciu. Prosíme napokon o modlitbu za tieto aktivity pre deti a mládež.
Vzadu v kostole nájdete informačný časopis katolíckej organizácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi a tiež modlitbu k sv. Jozefovi. Táto organizácia celosvetovo dlhé
roky pomáha kresťanom v núdzi.
Ďalej je vzadu dotazník Dedičstvo minulosti a kvalita demokracie, ktorý je určený
ľuďom nad
rokov. Vypĺňa sa anonymne a do budúcej nedele ho môžete
odovzdať mne osobne alebo, ešte lepšie, vhodiť do poštovej schránky na fare.
Na výveske pred kostolom zasa nájdete plagáty: 1. víkend pre snúbencov ( .
– . júna), ktorý je tiež predmanželskou prípravou pre tých, čo v dohľadnom
čase plánujú prijať sviatosť manželstva; 2. letný pobyt pre rozvedených s deťmi
( . – . augusta), ktorý organizujú Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom
mediácie a probácie v Prešove; a napokon 3. oznam o vyhlásení druhého kola
prijímacích skúšok na Arcibiskupské gymnázium v Trnave.
Napokon Vás chcem informovať o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi
na Slovensku, keďže od . mája tohto roku vstúpilo do platnosti nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. GDPR – General Data
Protection Regulation), ako aj zákon /
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike spracúva v informačných systémoch osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov výlučne dotknutých
osôb vymedzených osobitným dokumentom a výlučne na základe zákonných
dôvodov a pre účely takým dokumentom vymedzené. Rímskokatolícka cirkev
v Slovenskej republike nespracúva žiadne ďalšie osobné údaje ani osobitné
kategórie osobných údajov v informačných systémoch bez súhlasu dotknutých
osôb.
Dokument Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou
v Slovenskej republike sa nachádza na stránke gdpr.kbs.sk, pričom zodpovednou osobou pre celú Katolícku cirkev, teda pre všetky farnosti, diecézy, eparchie
je Konferencia biskupov Slovenska.

