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

                                od 16. 9. 2019 do 22. 9. 2019 
 

 
 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

PONDELOK Sv.  Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupov, mučeníkov, spomienka  

UTOROK  Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka 

ŠTVRTOK  Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

PIATOK  Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga  

a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 

SOBOTA  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok  

NEDEĽA  DVADSIATA PIATA  NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

 
  

 

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

PONDELOK 18 00 Na česť Ducha Svätého 

UTOROK 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Líviu  

STREDA 18 00 Za kňazské povolanie Matúša 

ŠTVRTOK 08 00 Za krstné a birmovné deti    

PIATOK 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie a pomoc pre Jána Božoňa 

SOBOTA 08 00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu Bednárovú 

NEDEĽA 09 00   Za veriacich 
 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 Zvonček z minulej nedele bol 39, 09  €. 

 Zbierka pre potreby farnosti bola 109 €  

 Dnes 15. 9. 2019 o 15 00 hod vás srdečne pozývame na požehnanie nového kríža na 

ceste smerom do Štrby. Súčasťou požehnania bude ruženec k Božiemu 

milosrdenstvo a po ňom malé agapé. Odchádzať za bude od farského úradu o 14 00 

hod. Chcem vyjadriť poďakovanie za opravu všetkým, ktorí sa za pričinili 

a zveľadenie tohto kríža.   

 Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Jesenné kántrové dni. Obsahom 

jesenných  kántrových dní je poďakovanie za úrodu.  Pre nás bude záväzný piatok. 

 Srdečne by som vás chcel pozvať na tretí Národný pochod za život, ktorý sa 

uskutoční v Bratislave dňa 22. 9. 2019. Hlavný program sa začne  na Námestí slobody 

o 13 30 hod. Pochod odštartuje o 14 30 hod. Trasa  pochodu je dlhá 2, 2 km. Tento 

pochod je vyjadrením hodnoty života. Kto by sa chcel tohto pochodu zúčastniť je 

možnosť sa prihlásiť na prihlasovací formulár, ktorý bude na stolíku pri východe 

z kostola.  Je možnosť si zakúpiť aj  propagačné materiály. Je to magnetka za 1 €/ 1 

kus a taška za 5 €/ 1kus.  Z predaja týchto propagačných materiálov 50 % ide na 

podporu verejnej zbierky určenej na Národný pochod za život.  Je možnosť zakúpiť 

si tričká, v ktorých môžete prísť na Národný pochod za život.  Môžete si ho objednať 

na  https://www.ver.sk/sekcia/typ-osoby/pochod prípadne môžete aj u mňa osobne. 

Cena trička je 12 €.  

 Vo štvrtok 20. 9. 2018 sa v našom dekanáte otvorí druhý ročník  Diecéznej školy viery 

pod názvom „ Život s Kristom“.  Stretnutie sa začne sv. omšou o 18 15 hod vo farskom 

kostole v Liptovskom Mikuláši. Po sv. omši bude nasledovať samotná prednáška 

a diskusia k prednáške. Všetci ste srdečne pozvaní. 
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