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FARSKÉ OZNAMY – 24. 8. 2020 – 30. 8. 2020 
 
 
 

Pondelok:      Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 
24. 8. 8.30 - za zdravie a Božie požehnanie dobrodincov farnosti 
 

Utorok: Féria 
25. 8. 8.30 – za kňazov 
 

Streda: Féria 
26. 8. 8.30 + Milan a Terézia 
  

Štvrtok: Sv. Moniky, spomienka 
27. 8. 8.30 + rodičia a ich deti 
  

Piatok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
28. 8. 8.30 + z rodiny Kohútovej a Jančovej 
 

Sobota:          Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka 
29. 8.            
 

Nedeľa:     22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť  
30. 8. 10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zvonček zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bol 47,- eur, zvonček  z minulej nedele 

98,- eur. Bohu známa  obetovala na kostol 20,- eur, Z pohrebu Slavomíra Čonku obetovali 
na kostol 25,- eur.. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu štedrosť. 

2. Na budúcu nedeľu 30. augusta 2020 bude zbierka pre potreby DKÚ. Diecézny 
katechetický úrad Spišskej diecézy je finančne zabezpečený prostredníctvom tejto zbierky 
a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu. 
Stručné info o činnosti DKÚ je na priloženom plagáte. Úprimné Pán Boh zaplať za podporu 
a modlitby. 

3. V predsieni kostola je Vyhlásenie o bezinfekčnosti, prosím rodičov, ba vyhlásenie 
podpísali a poslali po deťoch zajtra na tábor. Každý deň budeme začínať o 8.30 sv. omšou 
v kostole. Program končí obedom o 13.00, do 15.00 bude ešte pre všetkých ktorí budú chcieť 
čas na hry a spoločné aktivity.  

4. 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. 

5. Do kín sa od 13.8.2020 dostáva film FATIMA. V nedeľu 23.8. o 17.15 v Liptovskom 
Mikuláši, v Poprade v Maxe do stredy 26.8. o 17.40. 


