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FARSKÉ OZNAMY – 29. 7. 2019 – 4. 8. 2019 
 

Pondelok:   Sv. Marty, spomienka 
29. 7.   
 

Utorok: Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 
30. 7.  18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
 

Streda: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 
31. 7.          18.00 - za zdravie a Božie požehnanie manželov Žiakových  a ich deti 
 

Štvrtok: Sv. Alfonza Márie de‘Liguori, biskupa, spomienka, adorácia 
1. 8. 18.00 + Štefan a Helena 
  

Piatok: Sv. Petra Julána Eymarda, kňaza, ľubovoľná spomienka 
2. 8.  8.00 + Michal a súrodenci 
 

Sobota:       Panny Márie v sobotu 
3. 8.            7.30 – Fatimská sobota 

8.00 – na úmysel 
 

Nedeľa:     18. NEDEĽA V OBDOBÍ CER ROK, slávnosť 
4. 8.    9.00 – za veriacich farnosti 
  10.00 – ekumenická Bohoslužba  
 

Príležitostné oznamy: 
1. O upratanie kostola prosíme sk. č. 4.: Mária Bartková č. 575, Edita Chovanová, Jolana 

Petrovičová, Viera Šimunková.  
2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem cez týždeň 30 minút pred sv. omšami. 

Ku chorým pôjdem vo štvrtok od 9.00 hod.  
3. V piatok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a 

katedrálnych kostoloch za obvyklých podmienok úplné odpustky “Porciunkuly”. 
4. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej miestnosti. 
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. Po sv. omši 
sa autami a autobusovou prepravou prevezieme na amfiteáter. Po ukončení Bohoslužieb bude 
zabezpečený obed. V prípade nepriaznivého počasia sa Ekumenická Bohoslužba uskutoční 
v evanjelickom kostole a obed bude v Evanjelickom dome.  

6. V nedeľu popoludní o 14.00, bude modlitba ruženca členov Ružencového bratstva a výmena 
ružencových kartičiek. 

7. V nedeľu 4.8. je výročný deň smrti Božieho služobníka spišského biskupa Jána Vojtašáka 
(1965). 

8. Ďakujem všetkým, ktorí v sobotu aj za nepriaznivého počasia prišli na brigádu. Urobili sme 
spoločne kus práce na fare, aj v hospodárskych budovách. Nech Vám Pán Boh mnohonásobne 
odplatí. 

9. Ďakujem za skvelý čas cez detský výlet. Verím, že výhercom sa páčilo. Z piatimi výhercami 
z druhej kategórie pôjdeme na výlet na budúci týždeň v nedeľu a vrátime sa v utorok 
podvečer. Prosím rodičov o vypísanie informovaného súhlasu je v sakristii. 


