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FARSKÉ OZNAMY – 17. 8. 2020 – 23. 8. 2020 
 
 
 

Pondelok:      Féria  
17. 8.  
 

Utorok: Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka 
18. 8. 18.00 + Jaroslav Korienek (1. výročie smrti) 
 

Streda: Sv. Jána Eudesa, kňaza, ľubovoľná spomienka 
19. 8. 8.00 - za zdravie a Božie požehnanie pre Janku 
  

Štvrtok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 
20. 8. 18.00 + Štefan a Helena  
 Po svätej omši bude adorácia 
  

Piatok: Sv. Pia X., pápeža, spomienka 
21. 8. 18.00 + Eva 
 

Sobota:          Panny Márie Kráľovnej, spomienka 
22. 8.           8.00 – za duše v očistci 
 

Nedeľa:     21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť  
23. 8. 10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zvonček a zbierka pre potreby farnosti z minulej nedele 285,- eur. Bohu známa rodina  

obetovala na kostol 100,- eur, Bohu známa rodina  obetovala na kostol 30,- eur, Bohu známa 
robetovala na kostol 50,- eur.. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu štedrosť. 

2. V predsieni kostola na stolíku a v sakristii sú prihlášky na detský farský tábor, prosím 
o ich vypísanie a odovzdanie ešte dnes. Na budúcu nedeľu ešte rozdáme formuláre 
o bezinfekčnosti a deti ich prinesú na tábor v pondelok. Tábor bude mať podobný priebeh 
ako po minulé roky: začínať budeme sv. omšami o 8.30, okrem desiaty budú mať deti 
jednoduchý obed a tí, ktorí budú chcieť sa môžu ostať hrať na fare do 15.00. Ak bude dobré 
počasie v piatok večer budeme mať táborák, na ktorý ste pozvaní všetci. Deti, ktoré budú 
chcieť a rodičia to uznajú ako dobré, môžu prespať z piatka na sobotu na fare, alebo 
v stanoch. 

3. Pozývame vás na modlitbové stretnutie za mladých na konci prázdnin, ktoré sa uskutoční 
29.8.2020 (sobota) na Mariánskej hore pre mladých z oblasti Spiša a Liptova a 30.8.2020 
(nedeľa) v Kline pre mladých z oblasti Orava. Chceme sa stretnúť a ďakovať za čas 
prázdnin, ale aj prosiť o Božie požehnanie do nového školského a akademického roku. 
Program a bližšie informácie nájdete na stránke www.komisia.sk. 

4. Do kín sa od 13.8.2020 dostáva film FATIMA. Viac informácii na nástenkách. 


