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                          F A R S K É   O Z N A M Y  

 od 18. 1. 2016 do 24. 1. 2016 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

LLIITTUURRGGIICCKKÝÝ    KKAALLEENNDDÁÁRR    TTÝÝŽŽDDŇŇAA    
 

 

STREDA  Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka  

ŠTVRTOK  Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 

PIATOK  Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

NEDEĽA  TRETIA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

  

  

PPRROOGGRRAAMM  BBOOHHOOSSLLUUŽŽIIEEBB    AA  ÚÚMMYYSSEELL    SSVV..  OOMMŠŠEE  
  

PONDELOK 18 00 † Anna, Michal  Lučanský a ich deti 

UTOROK  08 00 † Matej Šingliar  

STREDA 18 00 Za zdravie  a Božie požehnanie Mária Zubajová,  80 r.  

ŠTVRTOK 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie  pre Máriu,  85 r.   

PIATOK 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie Štefana, Rastislava, Annu 

SOBOTA 08 00 Na úmysel otca biskupa (9) 

NEDEĽA 10 00 Za veriacich 
 

 

 
 

  II  NN  ÉÉ      OO  ZZ  NN  AA  MM  YY    
 
 
 

 Dnes po sv. omši srdečne chcem pozvať rodičov prvoprijímajúcich detí na 

stretnutie. Úctivo prosím všetkých rodičov o spoluprácu a účasť na tomto 

stretnutí. Vopred Vám ďakujem za vašu účasť.  

 V dňoch od 10. januára 2016 do 24. januára 2016 sa na Slovensku uskutoční 

Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux. Hlavným  cieľom  putovania je hlásanie 

autentického evanjeliového kresťanstva v duchu  Božieho milosrdenstva, ktoré je 

základom svedectva života sv. Terézie a jej posolstva. V našom dekanáte bude 

relikvia prítomná v kostole sv. Petra z Alcantary v Okoličnom a v kaplnke 

Komunity blahoslavenstiev  18. 1. 2016 od 19 30 hod  až do rána 19. 1. 2016 do      

08 00 hod.  Bližšie informácie na výveske v kostole.  

 Od 18. januára do  25. januára 2016 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  

 Nezisková organizácia „Pomocný anjel“ so sídlom v Nižnej na Orave 

v spolupráci s Obecným a Farským úradom organizuje zber obnoseného 

a nepotrebného šatstva a textilu bez finančného ohodnotenia. Veci je potrebné 

zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k 

znehodnoteniu pri prevoze. ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné 

oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový 

textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice. Nezáleží na tom, či je to posledná 

móda alebo už majú veci  možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne 

znečistené, nie však úplne špinavé. Pri zbere posteľného prádla, uterákov 

a utierok je potrebné  ich zabaliť a osobitne označiť.  NEZBIERA SA: hračky, 

obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené 

veci. Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, 

ktorí ho môžu potrebovať. Tento zber šatstva sa uskutoční v sobotu dňa 23. 1. 

2016 v čase od 08 00 hod do 12 00 hod v priestoroch starej Požiarnej zbrojnice na 

Námestí Slobody.  
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