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F A R S K É   O Z N A M Y 
25. augusta – 1. septembra A. D. 2019 

Nejde o to, pravdu vlastniť, ale dovoliť, aby pravda vlastnila nás. /Ján Pavol I./ 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Nedeľa  
25. VIII. 

DVADSIATA PRVÁ 
NEDEĽA V 
CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

Pondelok   18:00 + rodičia Zlatica a Jozef 
Utorok Sv. Monika 7:30 + za dušičky 
Streda  Sv. Augustína 18:00 + Vladimír Turčan a ostatná rodina 

Štvrtok Mučenícka smrť sv. 
Jána Krstiteľa 7:30 + rodičia Juraj a Júlia a ostatná rodina 

Piatok  18:00 + rodina Gregorová 

Sobota Panny Márie v 
sobotu 7:30 + sestra Blanka 

Nedeľa  
1. IX. 

DVATSIATA  
DRUHÁ NEDEĽA V 
CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

9:00 Za farnosť 

 

Ø Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1 pani Anny Kostúrovej. 

Ø Aj naďalej si môžete zapísať úmysly sv. omší na december roku 2019.  

Ø Dnes vás pozývam na turistický výstup na chatu na Plešiach. Tí, ktorí môžu a chcú ísť pešo sa môžeme stretnúť o 14:00 
pred farou. Tí, ktorí tam vyjdú autami majú pár minút naviac. Prosím, aby ste si zobrali všetko potrebné na opekanie. Ja tam 
donesiem futbalovú loptu, lietajúci tanier a iné hry.      

Ø V stredu po sv. omši o 19:30 pozývam členov farskej rady na ďalšie stretnutie. 

Ø Upozorňujem na zmenu času sv. omše. Vo štvrtok budeme mať sv. omšu ráno o 7:30. 

Ø Zbierka z minulej nedele bola 138 eur. Bohuznámy darca daroval na potreby kostola 100 eur. Všetkým darcom srdečne 
Pán Boh zaplať.   

Ø V nedeľu 8. septembra si chcú v našom farskom chráme vyslúžiť sviatosť manželstva Daniel Slobodník a Soňa Vasiľová. 
Oboch odporúčame do vašich modlitieb, aby sa stali jedným.   

Ø Dňa 22. septembra bude v Bratislave tretí národný pochod za život, ktorý začne už v piatok večer sprievodným 
programom pre mladých. Tí môžu v Bratislave prespať až do nedele. 

Ø Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti. Osobitne ďakujem 
dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri oprave fary a vykosili farský dvor. 
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