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FARSKÉ OZNAMY – 27. 1. 2020 – 2. 2. 2020 
 

Pondelok:     Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka 
27. 1.   
 

Utorok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
28. 1. 17.00 + Milan a Terézia 
 

Streda: Féria 
29. 1.              17.00 + z rodinny Kukurovej, Poliakovej, Brezinovej 
 

Štvrtok: Féria, adorácia po sv. omši 
30. 1. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava 
  

Piatok: Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka, sv. omša za účastí detí 
31. 1. 17.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Labudovú 
 

Sobota:         Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
1. 2.           8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíru s rodinou 
 

Nedeľa:     OBETOVANIE PÁNA, sviatok 
3. 2. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Za upratanie kostola srdečne ďakujeme sk. č.6 
2. Ďakujem za pomoc, ochotu, spoločenstvo a hojnú účasť pri Modlitbách za jednotu kresťanov. 

Bolo to nádherné vyjadrenie zápasu o jednotu aj z našej strany. 
3. Pri 1. výročí smrti Jána, obetovala manželka zosnulého na kostol 50,-EUR. Pán Boh štedro odmeň 

štedrých darcov. 
4. Pozývam nás všetkých k Modlitbám za farnosť. Verím, že sa nám podarí vykryť stále jeden deň 

v mesiaci. Bude to posledný piatok v mesiaci.  
5. Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej 

januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude 
určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše 
katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Ďakujeme za 
štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl. 

6. Dnes je 67. Svetový deň malomocných. 
7. Dnes je Nedeľa Božieho slova, pozývam nás k častému čítanie Biblie. 
8. Prosím mužov, aby ostali po sv. omši v kostole, chcel by som sa na chvíľku stretnúť a naplánovať 

nejaké práce a spoločné aktivity.   
9. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej miestnosti vo 

farskej budove, už to nebudeme stále vyhlasovať, len keby sa niečo zmenilo. 
10. Na budúcu nedeľu pravidelná zbierka pre potreby farnosti.  
11. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši požehnanie sviec. 
12. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze organizuje 1.2.2020 Výstup na Zbojnícku chatu. Bližšie 

informácie sú na nástenke. 
13. Na Katolíckej univerzite je  dňa 4.2 Deň otvorených dverí. Podrobnejší program je na nástenke. 
14. Dňa 11.2. sa uskutoční Kňazská rekolekcia v našej farnosti. 


