
 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, 
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FARSKÉ OZNAMY 
od      03.08.2020      do     09.08.2020 

32. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 03.08.2020  
Utorok 04.08.2020 Sv. Ján Mária Vianney, kňaz 
Streda 05.08.2020  
Štvrtok 06.08.2020 Premenenie Pána 
Piatok 07.08.2020 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 08.08.2020 Sv. Dominik, kňaz 
Nedeľa 09.08.2020 DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Moniky, Bp rodiny; č. 140 

Utorok 
06:30 + Bartolomej a Karolína Poľančík 
18:00 + Mária Folvarčíková – 40 výročie úmrtia, + Ondrej; č. 29 

Streda 
06:30 + Jozef Smrek, + z rodiny Smrek a Repka; č. 548 
18:00 + František Barlík a + Pavol Barlík; č. 116 

Štvrtok 
06:30 + Peter Poľančík a jeho rodičia 
18:00 Poďakovanie za 70 rokov života Karola, Bp rodiny; č. 548 

Piatok 

 
06:30 Božie požehnanie, zdravie pre deti; č. 714 
18:00 Poďakovanie za 70 rokov života Pavla Folvarčíka 

Sobota 07:00 + Mária Folvarčíková – 40 výročie úmrtia, + z rodiny; č. 594 

Nedeľa 
07:30 + Júlia a Peter Maliňák, + Paulína Kmeč a ich rodičia; č. 146 
09:00 + Jozef Repka – 10 výročie úmrtia; č. 259 
10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Dnes 2. augusta možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný 

na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním 

viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na 

úmysel Svätého Otca. 

2. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci, bude poobede o 13:30 hod., stretnutie členov Ružencového bratstva. Ale 

ešte z opatrnosti stále bez výmeny tajomstiev. Tajomstvo ruženca, ktoré sa aktuálne modlíte, Vám 

zostáva. Ochrana nášho zdravia je kresťanskou povinnosťou a prejavom lásky k blížnemu. Prosím 

o rešpektovanie rozhodnutia. 

3. Tento týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto od pondelka do piatku 

poobede od 17:00 do 18:00 hod.; v utorok a štvrtok aj doobeda od 09:00 do 10:00 hod. Pri sviatosti 

zmierenia dodržujte predpisy: rúško, odstup. V piatok ráno od 08:00 hod. navštívime chorých. 

4. Vo štvrtok od 17:00 hod. do 17:45 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. 

5. Záväznú návratku na tábor je potrebné odovzdať do dnešného dňa do sakristie.  

6. Oznam Biskupského úradu: Dňa 04.08.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa 

Jána Vojtaššáka do večnosti. V sobotu 08.08.2020 o 10:30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho 

života a požehnanej biskupskej služby. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan 

Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so spišským pomocným biskupom Mons. Jánom 

Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu 

Nepomucenum v Ríme. Rádio Lumen a TV Lux zabezpečia prenos slávnosti v priamom prenose. Prosíme 

všetkých, ktorí sa tejto púte zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických 

odporúčaní. Tí, ktorým to zdravotné a iné problémy nedovolia, aby sa zúčastnili púte do Zákamenného, 

môžu sa spolu s nami spojiť prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a TV Lux. 

7. Pri vstupoch do kostola si dezinfikujte ruky, rúška v kostole sú povinné! 
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