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F A R S K É   O Z N A M Y 
17. februára – 23. februára A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  17.2. féria 16:30 Ö Jozef, Kristína a deti 
Ut  18.2. féria --- ---  
St  19.2. féria 18:00 Ö Božena a Stanislav Stanko 

Št  20.2. féria 7:30 Ö Ľubomír Očenáš, rod. Lamperová, BP rod. 
Očenášovej 

Pia  21.2. féria 18:00 Poďakovanie za 60 rokov a BP pre celú rodinu 
So  22.2. Katedra sv. Petra, apoštola; 

sviatok 7:30 Na istý úmysel 
Ne  23.2. Siedma Nedeľa 9:00 Za farnosť 

 

v Dnes bude po sv. omši stretnutie všetkých miništrantov v kostole a potom na 
fare. Trochu sa zoznámime a dáme si nejaké plány do budúcna J  

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml.. 

v Terajšiu farskú radu som sa rozhodol ponechať do konca jej volebného obdobia. 

v V pondelok bude sv. omša o 16:30, príde dp. Marek Iskra. 

v V stredu po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním.  

v V štvrtok od teraz budú sv. omše ráno o 7:30 hod., lebo v ten deň budem chodiť 
slúžiť do nemocnice. V utorky budem mať voľno pre seba, prosím Vás, v utorky 
budem vybavovať len súrne veci. 

v V piatok o 16:45 je stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare. Potom sv. omša za 
účasti detí, na ktorú osobitne pozývam prvoprijímajúce deti spolu s ich rodičmi.  

v Tohtoročná Slávnosť 1. sv. prijímania bude 31. mája. 

v Aj tohto roku bude Diecézne stretnutie mladých KVETNÝ VÍKEND s o. 
Biskupom v dňoch 3.-5. apríl. Pozývam všetkých mladých na toto stretnutie, na 
ktoré pôjdem aj ja v rámci možnosti, kôli spovedaniu pred VN. 

v Na nástenke budú vyvesené ponuky Kvetný víkend, Modlitbové stretnutie pre 
rozvedených, Kurz pre organistov a kantorov a púť do Paríža cez Tours. 

...pokračovanie na ďalšej strane 
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v Osobitne dávam do ponuky púť Paríž cez Tours od AwerTravel, kde je voľných 
27 miest na doplnenie autobusu. Podržia nám ich do konca týždňa. Prosím, kto by 
mal záujem na spoločnú farskú púť v rámci roka výročia Sv. Martina, nech sa 
nahlási najneskôr do nedele u mňa alebo u p. Turčanovej. 

v Informácia pre všetkých, ktorí si objednali materiály z 200 rokov nášho kostola 
(USB kľúče, DVD, brožúrky a magnetky). Všetky materiály budú kompletné v 
priebehu budúceho týždňa a budú vám k dispozícii v piatok a nedeľu po sv. omši 
na fare. Objednávky boli za nasledovné odporúčané ceny: USB - 15 €, DVD video 
- 8 €, DVD foto - 2 €, brožúrka - 2 € a magnetka - 1 €. 

v Po silných vetroch, nám spadli odtokové žľaby na kostole. Prosím toho, kto ich 
odložil, aby ich vrátil, lebo tohto týždňa by to chcel pán starosta v rámci opráv 
v dedine opraviť. Veľmi pekne ďakujem. 


