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F A R S K É   O Z N A M Y 
2. februára – 9. februára A. D. 2020 

 
Kňaz je povolaný, aby bol neustálym hľadačom Boha, hoci súčasne zostáva blízky starostiam ľudí. /Benedikt XVI./ 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 

Ne  2.2. Obetovanie Pána 9:00 Za farnosť 

Po  3.2. sv. Blažeja, biskupa a 
mučeníka 18:00 + st. rodičia Budajoví a Tonkovičoví 

Ut  4.2. féria --- ---  
St  5.2. sv. Agáty, panny a mučenice 18:00 + manžel Pavol 

Št  6.2. sv. Pavla Mikiho 
a spoločníkov, mučeníkov 18:00 Za modliacich sa prístrešie u Klingov a okolí 

Pia  7.2. féria 18:00 + Emília Slobodníkova 

So  8.2.  7:30  

Ne  9.2. Piata Nedeľa cez rok 10:00 Za farnosť 

 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3 pani Emílie Beňovej. 

 V stredu o 17:15 bude ďalšie stretnutie členov živého ruženca, ktoré začne spoločnou modlitbou 
sv. ruženca a bude pokračovať sv. omšou venovanou katechéze o modlitbe. Ruženec tentokrát bude 
zabezpečovať ruža č. 6, pani Anny Slobodníkovej. 

 V štvrtok po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním.  

 V piatok do obeda budem chodiť spovedať nahlásených chorých. Okolo 11tej budem asi učiť v 
škole, tak ak všetkých chorých nestihnem do 11:00 vyspovedať, budem pokračovať potom poobede 
po škole. 

 V piatok, keďže je prvý piatok v mesiaci, budem spovedať už od 17:00. 

 V piatok bude sv. omša za účasti detí, na ktorú osobitne pozývam prvoprijímajúce deti spolu 
s ich rodičmi. Po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. 

 V sobotu sa koná v Detve aj v TV LUX charitatívny hokejový turnaj kňazov z košickej, spišskej, 
našej diecézy a rehoľníkov od 12.15hod. Príde o. biskup.  

 Na budúcu nedeľu bude sv. omša posunutá o 10:00 hod., aby stihol prísť do oznamov riaditeľ 
biskupského úradu o. Martin Dado. Chce nám vysvetliť veci ohľadom farskej hory. 

 Na budúcu nedeľu bude tiež stretnutie farskej rady o 18:00 hod., na odporúčanie o. biskupa bude 
za prítomnosti o. dekana Petra Ivaniča. 
 


