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Farské oznamy 

12. 09. – 18. 09. 2022 

  

 

 Na utorok 13. 9. vychádza podľa celodiecézneho rozpisu na našu farnosť celodenná 

adorácia. Keďže budú pokračovať reštaurát. práce, začne po rannej sv. omši – do 

10:00 h. 
 

 V stredu je sviatok titulu nášho chrámu, preto bude sv. omša večer o 18:00 

a hlavným celebrantom a kazateľom bude dp. Miroslav Sliačan, bývalý p. kaplán. 
 

 Na sláv. Sedemb. P. Márie /štátny sviatok/ budú tradične sv. omše doobeda /ako nedeľa/. 
 

 V sobotu 17. 9. o 10:00 h. bude v kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach sv. 

omša,po nej kultúrny program + občerstvenie. Podrobný program je na plagátiku. 
 

 V nedeľu máme slávnostnú hodovú sv. omšu – tradične bude iba jedna – o 10:00 hod. 

Hlavným celebrantom a zároveň slávnostným kazateľom bude bývalý p. dekan z B. 

Bystrice, Mons. Th.D. Jaroslav Pecha. Po sv. omši bude v prípade priaznivého počasia 

pred kostolom agapé /náhrada – vo farskom dvore – v klubovni/. 

Pondelok 
Najsv. mena Mária  

ľub. sp. 
18:00 

+ rodičia Juraj a Mária a + z rodiny 

Ďurdinovej 

Utorok 

Sv. Jána Zlatoústeho, 

biskupa a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

07:00 + rodičia a + svokrovci 

Streda 
Povýšenie sv. Kríţa,  

sviatok, titul nášho chrámu 
18:00 Za dobrodincov farnosti 

Štvrtok 
Sedemb. P. Márie,  

patrónky Slovenska, slávnosť 

07:30 Na úmysel 

09:30 
Poďak. P. B. za 70 r. mamičky 

a prosba o B. pož. a ochr. P. Márie    

Piatok 

Sv. Kornela,  

pápeža a Cypriána, bisk., 

muč., spom. 

18:00 
Za zdravie a B. požehnanie pre 

rodinu Sedliakovú a Suchú 

Sobota féria 
07:00 + Jozef Prôčka 

18:00 + Ing. Stanislav Drgoňa 

Nedeľa 
Dvadsiatapiatanedeľa 

v Cezročnom období/C/ 
10:00 Za veriacich - HODOVÁ 
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 Rovnako tradične poprosím o koláče, zákusky, jednohubky... od Vás veriacich. Môžete 

ich priniesť po večernej sv. omši v sobotu do sakristie alebo pred nedeľňajšou sv. omšou 

taktiež do sakristie. O pitný režim bude postarané. 
 

 Na budúci rok by mala byť v rámci nášho mesta slávnosť birmovania – v kostole SPM. 

 Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii /pred al. po sv. omši/ a zaniesť kňazovi 

najneskôr do 2. októbra 2022. 

 Prvé spoločné stretnutie birmovancov a animátorov s kňazmi bude 9. októbra popoludní 

/čas sa upresní/. 

 Zahlásiť sa môžu terajší deviataci na ZŠ a starší. 
 

 Dnes je zbierka na energie. Za milodary vopred P.Boh zaplať. 

 

 

 

 

 


