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Farské oznamy 

05. 07. – 11. 07. 2021 
 

 

 

Pondelok 
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov. sl. 

07:30 
Poďakovanie Pánu Bohu pri 

príležitosti 65 narodenín Pavla 

09:30 
+ rodičia Štrofekoví a + Demkoví a 

+ starí rodičia 

Utorok féria 18:00 
+ rodina Prokeinová, + starí rodičia, 

+ rodičia a + brat Ján 

Streda féria 07:00 Za B. pomoc a uzdrav.  pre Maroša 

Štvrtok féria 07:00 + Imelda 

Piatok féria 07:00 + rodičia Šuňoví 

Sobota féria 07:00 
+ rodiny: Beličková, Baďurová 

a Dutková 

Nedeľa 
Pätnásta nedeľa 

v Cezročnom období/B/ 

07:30 + Mária Mokrošová, výročná  

09:30 
+ Karol Gregor, + rodičia a + 

súrodenci 

 

 

 Od prvého júla pôsobí v našej farnosti ako výpomocný duchovný náš rodák, páter 

Lukáš S.T. Buchta O. Praem /premonštrát/. Ešte raz ho v mene celej farnosti vítam 

a prajem hojnosť Božieho požehnania a zdravia pri jeho pastoračnej službe. Zároveň 

prosím aj o ústretovosť zo strany Vás veriacich a o modlitby, aby Boh požehnával jeho 

službu. 

 Znova pripomínam, že počas mojej dovolenky bude páter Lukáš slúţiť sv. omše 

v časoch tzv. letného reţimu a ešte je dosť veľa voľných úmyslov / 10 v júli a 10 

v auguste/ - v čase, keď budem na dovolenke. Tie si môžete čo najskôr nahlásiť u pátra 

Lukáša. On bude presne vedieť o ktoré dni sa jedná. 

 Prípadné zaopatrovanie chorého alebo nahlásenie pohrebu treba oznámiť počas 

spomenutej dovolenky pátrovi Lukášovi na klasickú pevnú linku farského úradu: 

045/6733115. Toto číslo bude mať presmerované na svoj mobilný telefón, tak bude možné 

ho zastihnúť aj vtedy, keď nebude prítomný na fare.  
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 3 ks fotografií z birmovky si budú môcť birmovanci vyzdvihnúť najpravdepodobnejšie 

až po 11. júli – do KOSTOLA v čase, keď je naplánovaná sv. omša: pred ňou alebo po 

nej. P. fotografka mala veľa práce s fotografiami z predchádzajúcich slávností 1. sv. 

prijímania, preto časovo nestíhala fotografie pripraviť.  

 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Kataríny Roškovej– 1. skupina. 

 

 

 

 

 


