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FARSKÉ OZNAMY – 20. 1. 2020 – 26. 1. 2020 
 

Pondelok:     Sv. Šebastiána, ľubovoľná spomienka 
20. 1.   
 

Utorok: Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 
21. 1. 17.00 + Mária, Juraj a Ján  
 

Streda: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka 
22. 1.              17.00 – za Božie požehnanie pre rodiny Ivana a Alenky 
 

Štvrtok: Féria, adorácia po sv. omši 
23. 1. 17.00 + Dušan  
  

Piatok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka, 
24. 1. sv. omša za účastí detí 
 17.00 - za zdravie a Božie pož. pre rod. Juríkovú a Lehotskú 
 18.00 - Modlitby za jednotu kresťanov, kostol ECAV 
 

Sobota:         Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok, sv. omša nielen pre mládež 
25. 1.           18.00 + Mária a Martin Kohút 
 

Nedeľa:     3. NEDEĽA CEZ ROK - NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 
26. 1. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. O upratanie kostola prosíme sk. č.6: Mária Bartková  st., Jana Halková, Anna Kohútová. 
2. Bohu známa obetovala na kostol 20,- Eur. Pán Boh požehnaj štedrých darcov. 
3. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej 

miestnosti. 
4. Do 20. januára prosím o prihlásenie detí, ktoré by v tomto roku chceli pristúpiť prvý 

krát k sv. prijímaniu. 
5. V tomto začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý je od 18. do 25. 

januára. Spoločné modlitebno-duchovné stretnutie bude v tomto týždni – v 
piatok 24. januára o 18.00 v kostole ECAV. Srdečne Vás pozývam na spoločné 
stretnutie.  

6. Od februára bude na skúšobnú dobu, do konca roka náboženstvo aj v materskej 
škole, pozývam k prihláseniu detí na nástenke v materskej škole. 

7. Na budúcu nedeľu prosím mužov, aby ostali po sv. omši v kostole, chcel by som sa 
na chvíľku stretnúť a naplánovať nejaké práce a spoločné aktivity.   

8. V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku 
uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Duchovné cvičenia vedie p. Artur 
Cierlicky, SAC s tímom. Viac informáci na nástenke.  


