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FARSKÉ OZNAMY – 22. 7. 2019 – 28. 7. 2019 
 
 
 

Pondelok:   Sv. Márie Magdalény, sviatok 
22. 7.   
 

Utorok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok 
23. 7.  18.00 - za zdravie a Božie požehnanie manželov Jackových a ich deti 
 

Streda: Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, ľubovoľná spomienka 
24. 7.          8.00 + Vladimír a Vladimír 
 

Štvrtok: Sv. Jakuba, apoštola, sviatok 
25. 7. 18.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Katku a Mareka 
  

Piatok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka 
26. 7.  18.00 + Stanislav  
 

Sobota:       Sv. Gorazda a spoločníkov 
27. 7.           8.00 + Vladimír a Ľubomír 
 

Nedeľa:     17. NEDEĽA V OBDOBÍ CER ROK, slávnosť 
28. 7.    10.00 – za veriacich farnosti 
 
 

 
Príležitostné oznamy: 
1. Za upratanie kostola ďakujeme skupinke č. 3.  
2. Na výlet s výhercami Celoročnej súťaže  mladšej kategórie budeme odchádzať v stredu 

24.7. po sv. omši a vrátime sa vo štvrtok  25.7. večer pred sv. omšou. Prosím rodičov, 
aby ste vypísali informovaný súhlas, je v sakristii.   

3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej 
miestnosti. 

4. Prosím o zapísanie detí do Farského tábora, ktorý bude od pondelka 19.8. do piatku 
23.8. v priestoroch fary. Zapísať sa je možné v sakristii kostola. V sakristii je aj 
informovaný súhlas, ktorý je potrebné vypísať a doniesť do konca júla. 

5. 750. výročie prvej písomnej zmienky o Východnej budeme sláviť 2. - 4. 8. 2019. 
V nedeľu 4. augusta bude o 10.00 na malej scéne pri amfiteátri ekumenická Bohoslužba. 
Sv. omša bude o 9.00 a autami sa prevezieme na amfiteáter. Prosím všetkých, ktorí 
môžete poslúžiť odvozom aj iným, aby ste prišli do kostola na aute. Verím, že to spoločne 
dokážeme a dopravíme sa na miesto stretnutia s ostatnými sláviacimi. 

6. Ak by chcel niekto prispieť do výzdoby kostola kvetmi zo svojej záhrady, môže tak 
urobiť vždy vo štvrtok po sv. omši.  


