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F A R S K É   O Z N A M Y 
18. augusta – 25. augusta A. D. 2019 

Aby kresťan miloval, musí konať ako Boh: nečakať, že bude milovaný, ale milovať ako prvý. /Chiara Lubichová/ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa  
11. VIII. 

DVADSIATA 
NEDEĽA V 
CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

Pondelok   18:00 + Jozef a Lýdia Budajoví a syn Róbert 

Utorok Sv. Bernard, opát 
a učiteľ Cirkvi 7:30 + Oľga a Ondrej Ulbrik 

Streda  Sv. Pius X. 7:30 + Ondrej a Etela Budajová 

Štvrtok Panna Mária 
Kráľovná - + Mária Barlová (úmysel bude odslúžený v Krakove) 

Piatok  18:00 + rodičia Ján a Mária, brat Ján Chaban 

Sobota Sv. Bartolomej, 
apoštol 7:30 BP a zdravie pre Veroniku 

Nedeľa  
18. VIII. 

DVATSIATA  PRVÁ 
NEDEĽA V 
CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

 
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10 pani Janky Gregorovej. 

 Aj naďalej si môžete zapísať úmysly sv. omší na druhý polrok roku 2019.  

 Upozorňujem na zmenu času sv. omše. V stredu bude sv. omša ráno a vo štvrtok tu sv. omša nebude, ale úmysel sv. omše 

bude odslúžený v Krakove. 

 V nedeľu 25. augusta chceme prežiť spoločne deň farnosti. V tento deň chceme spoločne vystúpiť ku chate na Plešiach, 

kde si môžeme niečo opiecť a zahrať si nejaké hry. (Bližšie sa nám to ukáže na mieste). Na túto akciu pozývame všetkých 

farníkov – od najmenších až po tých najstarších.     

 Zbierka z minulej nedele bola 110 eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.   

 Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti. Osobitne ďakujem 

dobrovoľníkom, ktorí nádherne vyčistili farský dvor. Len pre informáciu: tento týždeň očakávame už aj pracovníkov na 

streche kresťanského domu. Myslime na nich vo svojich modlitbách, nech im tento dátum vyjde. 

 


