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FARSKÉ OZNAMY – 30. 12. 2019 – 5. 1. 2020 
 
 

Pondelok:     Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána 
30. 12.  
 

Utorok: Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána, ďakovná pobožnosť 
31. 12. 17.00 + Mária Mareková   
 

Streda: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, prikázaný sviatok 
1. 1.                10.00 – za veriacich farnosti 
 

Štvrtok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, spomienka 
2. 1. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru 
  

Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka 
3. 1. 17.00 + Alexander Zubaj  (1. výročie smrti) 
 

Sobota:         Féria 
4. 1.           7.30 – Fatimská sobota 
 8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 
 

Nedeľa:     DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 
5. 1. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Ďakujem Vám za ochotu, pomoc a nasadenie pri Jasličkovej pobožnosti, pomoc pri Živom 
Betleheme, upratovaní, hudbe a speve, výzdobe kostola, varení a príprave obeda pri 
odpustovej slávnosti... Za každú Vašu finančnú štedrosť, nech Vás Pán Boh bohato obdarí. 

2. Požehnanie príbytkov bude pokračovať dnes od 13.30 a budúcu nedeľu 5.1. od 13.30.  
3. V posledný deň v roku 31.12. v utorok budeme mať o 15.00 pre deti Silvestrovský 

program v pastoračnej miestnosti, po sv. omši s mladými spoločný Silvester, o 23.00 bude 
v kostole adorácia, pred polnocou Eucharistické požehnanie a potom môžeme spoločne 
prežiť vstup do Nového roka. 

4. V tomto týždni je prvý piatok ku chorým pôjdem v piatok ráno od 9.00, spovedať budem 
ako stále 30‘ pred sv. omšami.  

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

6. Ak budú dobré poveternostné podmienky v sobotu budeme mať s deťmi a mladými 
spoločnú sánkovačku od 13.00. Ešte si to v týždni potvrdíme.  

7. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva bude v kostole 
po nedeľnej sv. omši. 


