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FARSKÉ OZNAMY – 13. 1. 2020 – 19. 1. 2020 
 

Pondelok:     Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 
13. 1. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Stelku a rodičov 
 

Utorok: Féria 
14. 1. 17.00 + Mária 
 

Streda: Féria 
15. 1.              17.00 + Ján (1.výročie) 
 

Štvrtok: Féria, adorácia po sv. omši 
16. 1. 17.00 + Anna Ratkošová (5.výročie) 
  

Piatok: Sv. Antona, opáta, spomienka, sv. omša za účastí detí 
17. 1. 17.00 + Štefan 
 18.00 – Modlitby za jednotu kresťanov 
 

Sobota:         Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
18. 1.           8.00 + Mária, Vladimír ml., Vladimír st. a Martin Sabaka  
 

Nedeľa:     2. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, slávnosť 
19. 1. 10.00 – za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 

1. Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie, vianočná výzdoba môže ostať až 
do 2. februára. 

2. Za upratanie kostola ďakujeme sk. č. 5. 
3. Na nástenke je rozpis upratovania na rok 2020. Prosím zodpovedné ženy za jednotlivé skupiny, 

aby ostali na chvíľu po sv. omši v kostole 
4. Bohu známy pri príležitosti životného jubilea obetoval na kostol 50,-Eur. Bohu známa rodina 

obetovala na kostol 20,- Eur. Pán Boh požehnaj štedrých darcov. 
5. Stretnutie Modlitby matiek bude v tomto týždni v piatok po sv. omši v pastoračnej miestnosti. 
6. Do 20. januára prosím o prihlásenie detí, ktoré by v tomto roku chceli pristúpiť prvý krát 

k sv. prijímaniu. 
7. V tomto týždni začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý je od 18. do 25. januára. 

Spoločné modlitebno-duchovné stretnutie bude v tomto týždni – v piatok 18. januára o 18.00 
v Rímsko-katolíckom kostole. Srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie.  

8. Vo štvrtok 16. januára 2020 sa v Liptosvkom Mikuláši uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka 
Diecéznej školy viery. Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy, pre našu farnosť je 
najbližším miestom Liptovský Mikuláš. Sv. omša sa začne o 18.00 a po nej bude katechéza. Januárová 
katechéza sa bude týkať 5. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy 
s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte. 


