
 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, 
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FARSKÉ OZNAMY 
od      13.01.2020      do     19.01.2020 

03. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 13.01.2020  
Utorok 14.01.2020  
Streda 15.01.2020  
Štvrtok 16.01.2020  
Piatok 17.01.2020 Sv. Anton, opát 
Sobota 18.01.2020 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 19.01.2020 DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 14:00DN + Jozef Kaleta – pohrebná svätá omša 
18:00 Poďak. za 65 rokov života  Ľudmily, za 65 rokov života Františka; č. 619 

Utorok 
06:30 Za nenarodené dieťa (Matias) 
18:00 + Kunikunda – 15 výročie úmrtia, + Peter Nadžady; č. 276 

Streda 
06:30 + Peter, Ján, Johana Poľančík; č. 501 
18:00 + Zuzana – 15 výročie úmrtia; č. 60 

Štvrtok 
06:30 + rodičov, bratov, sestry, švagrov z rodiny Rusiňák; č. 33 
18:00 + Mária – 15 výročie úmrtia, + Ján Pavelčík; č. 436 

Piatok 

 
06:30 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Pavla a Márie; č. 244 
18:00 Poďakovanie za 65 rokov života Júlie, Bp rodiny; č. 405 

Sobota 07:00 + Šimon Konkoľ a jeho rodičia a súrodenci 

Nedeľa 
07:30 Za veriacich farnosti 
09:00 + Mária Knapíková – 20 výročie úmrtia 
10:30 + Pavol Krupka – 30 dňová 

Oznamy: 

1. Dnes bude pobožnosť o 13:30 hod. 

2. Vo štvrtok bude od 17:00 vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy bude 

eucharistické požehnanie a hneď po ňom začne svätá omša. 

3. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tento týždeň vo štvrtok a piatok od 17:00 hod. 

4. Vo štvrtok 16. januára 2020 sa v Starej Ľubovni v kostole sv. Petra a Pavla uskutoční ďalšie stretnutie 2. 

ročníka Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 18:30 hod., 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. 

5. Dnešnou slávnosťou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. Vianočné 

stromčeky ako ozdoba a Betlehem, keďže je v bočnej kaplnke, môžu ostať až do sviatku Obetovania 

Pána (2.2.). Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k 

príjemnému prežitiu vianočných sviatkov. Tým čo vyzdobili chrám, organistom a spevákom, ktorí 

svojím spevom skrášlili liturgiu, asistencii, všetkým za hojnú účasť na sviatosti zmierenia a za hojnú 

účasť na svätých omšiach. Vyslovujem úprimné ďakujem všetkým, ktorí ste nás prijali pri požehnaní 

vašich príbytkov; všetkým, ktorí ste prijali Koledníkov Dobrej noviny. 

6. Od soboty 18.01. – do soboty 25.01.20, je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nezabudnime na tento 

úmysel aj vo svojich osobných modlitbách a obetách. Prosím ženy, ktoré sa pred modlievajú, nech od 

soboty pridajú k úmyslom aj úmysel za jednotu kresťanov. 

7. Pripomínam niektoré dátumy:  

 Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedeľu 31.05.2020 o 10:00 hod.; 

 Kňazská vysviacka nášho diakona Štefana, je naplánovaná na sobotu 20.06.2020; 

 Primície sú naplánované na nedeľu 21.06.2020; 

 Púť do Fatimy: 19.08. – 24.08.2020. 
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