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Farské oznamy 

02.01. – 08. 01. 2023 

  

 

 Na prvý piatok / 6. 1. / nebudem chodiť spovedať k 1. piatku chorých po 

domácnostiach a ani v ZPS pri Kaštieli, keďže som im vyslúžil sviatosti krátko pred 

sviatkami Božieho narodenia /Vianocami/. Ďalšia sv. spoveď bude na 1. piatok v mesiaci 

február. 
 

 Kto by si chcel nahlásiť poţehnanie domu alebo bytu ku sviatku Zjavenia Pána 

/Troch kráľov/, nech to zapíše v priebehu nasledujúcich dní v sakristii kostola 

/ do 6.1./. 
 

 V sobotu o 09:00 hod. bude ďalšie stretnutie s birmovancami na fare. 
 

 V piatok 6. 1. sa v rámci sv. omše o 09:30 a krátko po nej uskutoční Vianočný 

koncert, ktorý si pre nás pripravil Spevácky zbor Ţarnov zo Ţarnovice. Všetkých 

srdečne pozývam aj vo svojom mene, aby si užili krátko pred skončením vianočného 

obdobia pravú vianočnú atmosféru.  

 

Pondelok 

Sv. Bazila Veľkého  

a Gregora Nazianzského, 

biskupov a uč. Cir., sp. 

18:00 + Mária Sklenková 

Utorok féria 07:00 + Ján a + Mária Dankoví 

Streda féria 07:00 
Za zdravie, B. požeh. a dar živej 

viery pre vnučky Nelku a Stelku 

Štvrtok féria 18:00 + Irena Packová, 1. výročie 

Piatok 
Zjavenie Pána,  

sláv, - prik. sv. 

07:30 

09:30 

+ Mária a + Michal Tenkelovci a + 

syn Miško 

Za veriacich 

Sobota féria 
07:00 

Za zdravie, B. pož. a dar živej viery 

pre brata, švagrinú a rodičov 

18:00 Za pom. B. pri skúšk. pre Karolínu 

Nedeľa 
Krst Krista Pána,  

sviatok /B/ 

07:30 Za veriacich 

09:30 
Za zdravie a B. pož. pre Irenu /90. 

r./ a Annu /70 r./ 
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 Sviatkom krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a pokračuje Obdobie cez 

rok. 
 

 Upratovanie kostola bude mať na starosti skupina č. 3.: p. Repiská, , p. Rakovská, 

p. Koková, p. Mancírová a p. Sebechlebská. 

 

 Do Nového roka 2023 prajem z úprimného srdca všetkým hojnosť Boţieho 

poţehnania, ktoré nech sa premietne hlavne do pevného zdravia, pokoja a krásnych 

medziľudských vzťahov. 

 


