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F A R S K É   O Z N A M Y 
2. marec – 8. marec A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  2.3. féria 15:00 Ö Anna Bobáková, pohrebná sv. omša 
Ut  3.3. féria --- ---  
St  4.3. féria, jarný kántrový deň 18:00 Ö Anna a František Flaškoví 
Št  5.3. féria 7:30 Ö rodina Ulbriková 
Pia  6.3. féria 18:00 Ö Jozef Tonkovič a Angela a Gizela 
So  7.3. féria 7:30 BP pre Annu kaderníčku Spodniakovú 
Ne  8.3. Druhá Pôstna Nedeľa 9:00 Za farnosť 

 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 7. Márie Čemanovej. 

v Dnes je zbierka na charitu. 

v Po sv. omši si môžu prísť deti vyzdvihnúť nálepky u Moniky. 

v Po sv. omši na fare si môžete prísť vyzdvihnúť USB kľúče a DVD z osláv 200 výročia kostola. 

v Dnes poobede o 15:00 bude krížová cesta, bude ju viesť Miro Čunderlík. 

v V pondelok večer sv. omša nebude, keďže je o 15:00 pohrebná. Úmysel večernej sv. omši odslúžim 
v utorok doma na východe, alebo po dohode inokedy. 

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

v V piatok do obeda budem chodiť spovedať nahlásených chorých. Okolo 10:30 idem na dve hodinky 
do školy učiť a potom pokračujem. 

v V piatok, keďže je prvý piatok v mesiaci, budem spovedať už od 17:00 hod. O 17:30 sa bude 
modliť krížová cesta. 

v V piatok bude sv. omša za účasti detí, na ktorú osobitne pozývam prvoprijímajúce deti spolu s ich 
rodičmi. Dávam do pozornosti aplikáciu do mobilu Biblia pre deti. 

v Tento mesiac Fatimskú sobotu na Starých Horách má na starosti program náš dekanát. Preto vás 
všetkých srdečne pozývam na túto púť podporiť svojou účasťou a modlitbami. 

v Budúcu nedeľu sa budeme o 15:00 hod. modliť krížovú cestu. 

v Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za 
obvyklých podmienok úplne odpustky.  

 

...pokračovanie na ďalšej strane 
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v Chcel by som osloviť a poprosiť nových, aj mladších ľudí na upratovanie kostola. Máme síce 10 
skupín na upratovanie, ale s malým počtom, niektoré len po 4 a keď niekto vypadne, tak prídu len 
dvaja upratovať, a to je málo na taký kostol, majú toho potom dosť. Záujemci sa prosím hláste 
u Vladky Turčanovej. 

v Pôstne obdobie a sebazápory môžete premeniť na pomoc núdznym aj na Slovensku v podujatí 
„Podeľme sa“ organizované Katolíckym hnutím žien. Viac info na nástenke. 

v Zvonček z predchádzajúcich nedieľ bol takýto: 2.2.-32€; 9.2.-138€; 16.2.-191€; 23.2.-170€.  

v Úmysly sv. omší budem brať maximálne na tri mesiace. Tiež budem brať maximálne dva úmysly za 
rodinu alebo dom, aby mal každý možnosť si dať odslúžiť úmysel sv. omše. Ďalší úmysel môžete 
dať, až keď budete mať obidva úmysly odslúžené. 

v Pre miništrantov od zajtra vyhlasujem súťaž „100 dní v službách“. Viac si o tom povieme na fare po 
sv. omši. 

v Ľutujem a ospravedlňujem sa, že som dal minule do oznamov odkaz o odfúknutých a odložených 
žľaboch na kostole, lebo sa z toho šíri len zlo, osočovanie a hľadania, dedukovania vinníka. Prosím 
o prepáčenie a tiež aby to ihneď prestalo. 


