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FARSKÉ OZNAMY – 6. 7. 2020 – 12. 7. 2020 
 
 

Pondelok:      Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 
6. 7.  
 

Utorok: Sv. Anotona Máriu Zaccariu, kňaza, ľubovoľná spomienka 
7. 7. 18.00 + Stanislav a Jolana Petrovičovi 
 

Streda: Féria 
8. 7. 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla 
  

Štvrtok: Féria 
9. 7. 8.00 za uzdravenie a Božie požehnanie pre Zuzanu 
  

Piatok: Féria 
10. 7. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Annu (80. rokov života) 
 

Sobota:          Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 
11. 7.           8.00 + Tomáš Kolodovenčo 
 

Nedeľa:     15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť  
12. 7. 10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Popoludní o 14.00, bude modlitba posvätného ruženca 
členov Ružencového bratstva a výmena ružencových kartičiek. 

2. Dnes je zbierka pre potreby farnosti. 
3. V štvrtok je 22. výročie smrti vdp. Jána Kováča, prvého farára Východnej. Po sv. omši  sa 

pôjdeme pomodliť na cintorín k jeho hrobu.  
4. Zvonček z minulej nedele bol 91,- eur, zvonček zo sviatku sv. Petra a Pavla 20,- eur. Bohu 

známa obetovala na kostol 20,- eur. Bohu známa obetovala na kostol pri príležitosti životného 
jubilea 60,- eur. Bohu známa obetovala na kostol 20,- eur. Nech vám Pán Boh štedro odmení 
vašu štedrosť. 

5. O upratanie kostola prosím sk. č. 5: Eva Urbanová, Zuzana Kamenická, Mária Polóniová, 
Adriana Hudáčková.   

6. V predsieni kostola je zoznam, do ktorého sa môžu zapísať lektori na čítania pri svätých 
omšiach - mesiace jún a júl. 

7. V čase od 24.8. do 28.8. pripravujeme tábor pre deti s názvom „Východná má talent“. 
Každý deň budeme začínať o 8.30 sv. omšou a ukončenie bude po jednoduchom obede o 13.00, 
alebo o 15.00 pre tých, ktorí sa budú chcieť ešte ostať hrať. Pre tých, ktorí budú chcieť a môcť 
bude v piatok možnosť ostať na fare do soboty rána. Večer budeme mať táborák a prespávať sa 
bude v stanoch, alebo priestoroch fary. Prihlásenie v sakristii, poplatok bude 5,- eur. 


