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FARSKÉ OZNAMY – 31. 8. 2020 – 6. 9. 2020 
 

Pondelok:      Féria 
31. 8. 18.00 + z rodiny Sýkorovej 
 

Utorok: Féria 
1. 9. 18.00 + Slavomír Čonka 
 

Streda: Féria 
2. 9. 18.00 + Eva Strelecká 
  

Štvrtok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 
3. 9.  
  

Piatok: Féria, sv. omša za účasti detí 
4. 9. 18.00 + Štefan, Helena, Anna 
 

Sobota:          Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
5. 9.           7.30 - Fatimská sobota 
 8.00 + Anton a Anna 
 

Nedeľa:     23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, slávnosť  
6. 9. 10.00 - za veriacich farnosti 
 
Príležitostné oznamy: 
1. Zvonček z minulej nedele 100,- eur. Nech vám Pán Boh štedro odmení vašu štedrosť. 
2. V dnešnú 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 utorok 1.9.2020 je 6. Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.  
4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedať budem 30’pred každou sv. omšou. Ku chorým 

pôjdem v stredu od 9.00 hod. 
5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci - popoludní o 14.00 bude modlitba ruženca a výmena kartičiek 
členov Ružencového bratstva. 

6. Chcem poďakovať rodine Ščerbovej za výstavbu prístrešku za humnom pri fare, kde budeme 
mať odkladací priestor.  

7. Na prednej lavičke sa budú rozdávať slovníčky – „Malý misionár“ na nálepky pre tento rok. 
Vyhodnotenie bude 2x ročne. Po polroku bude prvé vyhodnotenie a na konci školského roka finálne 
vyhodnotenie. 

8. V tomto týždni prebehol už 4. ročník denného farského tábora. Ďakujem veľmi pekne za dôveru, 
starostlivosť, pomoc všetkým dospelým a hlavne celému tímu animátorov, za skvelé nasadenie 
a pomoc. Na tábore sa vystriedalo 40 detí a mladých.  

9. V septembri budem čerpať dovolenku a pôjdem tiež na duchovné cvičenia. Zastupovať v našej 
farnosti budú kňazi z Važca. V prípade potreby volajte vdp. Mgr. Romana Šemráka, pána farára 
z Važca na číslo 0903 207 137, alebo  Mgr. Ľuboša Laškotyho, riaditeľa Komisie pre mládež 
v Spišskej diecéze,c   na číslo 0911 223 067.  


