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

                                od 26. 8. 2019 do 1. 9. 2019 
 

 

 

 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

 

UTOROK  Sv. Moniky, spomienka 

STREDA  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

ŠTVRTOK  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka 

NEDEĽA  DVADSIATA DRUHÁ CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK 
 

 
  

 
 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

PONDELOK 18 00 Na úmysel Františka  

UTOROK 18 00 Za zdravie, Božie požehnanie pre Jána  a Zuzanu 

STREDA 18 00 † Martin  Zavadský 

ŠTVRTOK 18 00 Za uzdravenie tela a duše pre Ladislava a Ladislava  

PIATOK 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Zavadská 

SOBOTA 08 00 † Ján Goč  

NEDEĽA 09 00   Za veriacich 
 

 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 

 

 Zvonček z minulej nedele bol 46, 01 €. 

 Chcem vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať všetkým členom farskej a pastoračnej 

rady za pomoc pri príprave farského dňa našej farnosti a aj vám milý veriaci za 

horlivú účasť na tomto dni, ktorý sme mohli spoločne prežiť. 

 Veriaci človek sa zvyčajne každú nedeľu, často však aj viackrát v týždni, 

zúčastňuje slávenia svätej omše. Svätá omša sa vyznačuje bohatstvom symboliky 

a úkonov, pričom nie vždy poznáme do hĺbky ich pôvod, funkciu a význam. 

Katolícka univerzita ponúkne v akademickom roku 2019/2020 v rámci Univerzity 

tretieho veku nový vzdelávací program s názvom „Tajomstvo svätej omše“. „Hoci 

sa ako veriaci ľudia pravidelne zúčastňujeme svätej omše, neraz jej symboly a úkony 

dobre nepoznáme. Chceme napomôcť účastníkom lepšie porozumieť a aktívnejšie 

a zbožnejšie prežívať svätú omšu,“ približuje nový študijný program PhDr. Mgr. 

Mariana Magerčiaková, PhD. prorektorka pre vzdelávanie. Pôjde o jednoročný 

cyklus 14-tich prednášok, ktorých cieľom bude priblížiť pôvod svätej omše, jej 

vývoj v priebehu dejín, štruktúru a hlavné časti. Účastníci sa oboznámia aj 

s liturgickým priestorom, bohoslužobnými predmetmi a liturgickým oblečením. 

Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka v rámci Univerzity tretieho veku aj 

ďalšie zaujímavé vzdelávacie programy, a to nielen v Ružomberku, ale aj 

v Poprade a Košiciach.  Prihlásiť sa môže každý nad 40 rokov do 15. septembra 

2019. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.utv.ku.sk.  

 Farnosť Ladce a Beluša vás všetkých  chcú srdečne pozvať na celoslovenskú 

 púť  do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, ktorá sa 

uskutoční 29. 8. 2019. Program celoslovenskej púte sa začne o  12 15 hod. Hlavným 

celebrantom  slávenia sv. omše o 15 30 hod bude žilinský diecézny biskup Mons. 

Tomáš Galis. Bližšie informácie môžete nájsť na nástenke pri východe z kostola.  
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