
  
Úmysly svätých omší 

Farnosť Sedembolestnej P. Márie 
(22. 1. 2023 -   29.1. 2023) 

 

Dátum Liturgické sviatky Čas Úmysly Svätých Omší 

Nedeľa 
Druhá nedeľa 
v cezročnom 

období 

8:30 
poďakovanie za dožitých 85 rokov 

života sestry Julie 

11:00 poďakovanie za BP pri štúdiu 

18:00 za veriacich 

Pondelok féria 17:00 
+ Zuzana Bartošová a + rodičia 

Zuzana a Michal 

Utorok 

Sv. Františka 
Saleského, biskupa 

a učiteľa Cirkvi 
spomienka 

17:00 
+ rodičia Ján a Amália, + páter Jozef, 

+ st. rodičia a + krstní rodičia 

Streda 
 

Obrátenie 
 sv. Pavla, apoštola  

sviatok 

17:00 
poďakovanie za 88 rokov života 

Magdalény a za Z a BP 

 Štvrtok 
Sv. Timoteja a Títa 

 biskupov 
spomienka 

17:00 
poďakovanie za dožitých 90 rokov 

života Irenky a za Z a BP 

Piatok féria 17:00 
+ Mária Paulová, + Terézia 

Hajdáková pohrebná 

Sobota 

Sv. Tomáša 
Akvinského 

kňaza a učiteľa 
Cirkvi 

spomienka 

17:00 
za dar živej viery a obrátenie pre deti 

a vnúčatá 

Nedeľa 
Štvrtá nedeľa 
v cezročnom 

období 

8:30 + Štefan, 1. výr. 

11:00 
 

+ manžel Ivan Kováč 

 18:00 za veriacich 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Oznamy 
 

 Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 3. Pán Boh zaplať za pomoc.  

 Mesačná zbierka na energie za január bola 1 445 Eur. Pán Boh zaplať.  

 Birmovka v našej farnosti bude 17.9.2023 o 10:30 hod. Sviatosť príde vyslúžiť otec 
biskup.  

 Dňa 30.1.2023 o 18:00 hod bude v našej farnosti stretnutie akolytov a mimoriadnych 
rozdávateľov. Srdečne pozývame.  

 Od budúceho týždňa zapisujeme na sv. omše na mesiace február, marec, apríl. 
Zapísať sv. omšu môže prísť dať osobne, alebo telefonicky každý utorok alebo vo štvrtok 
od 15:00 hod do 16:30. V utorok zapisuje pán diakon Štefan Palúch, tel. 0905351939 
a vo štvrtok vdp. Vladimír Václavík 0902398422. Ak vám hneď nedvíhame, znamená to, 
že zapisujeme ľuďom, ktorí prišli osobne. Treba skúsiť viackrát.  

 V júli a auguste 2023 sa v portugalskom Lisabone uskutoční Svetové stretnutie mládeže 
(SDM). SDM v Lisabone sa mali pôvodne konať v roku 2022. Pre pandémiu sú 
presunuté na rok 2023. Mottom SDM sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária sa 
vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Pozývame všetkých mladých vo veku od 14-
30 rokov do Lisabonu. SDM sa rozdeľujú na dni v diecézach (24.7.2023 - 31.7.2023) a 
na samotné Svetové dni mládeže (1.8.2023 - 7.8.2023). Registrácia prebieha na 
www.dcmmajak.sk. Čím skôr sa zaregistrujete, tým budete mať lacnejšiu dopravu. 

 Diecézne Centrum mládeže MAJÁK pripravuje aj tento rok diecézne stretnutie mladých 
s otcom biskupom, tzv. „Kvetný víkend 2023“. Stretnutie je naplánovane na víkend od 
31.3-2.4.2023 v Banskej Bystrici. Prosíme, povzbuďte a pošlite vhodných mladých ľudí 
na toto spoločné stretnutie. 

 Spoločenstvo Modlitieb matiek, pozýva všetky mamy, ktoré sa chcú modliť za svoje deti 
na modlitbové trojdnie, ktoré sa bude konať v dňoch 27. až 29.1. 2023 v našom chráme. 
Podrobnejší program na plagáte na nástenke.  

 Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl 
zapojiť sa do projektu s názvom "Staň sa gymnazistom na jeden deň!" Záujemcovia o 
štúdium na tomto cirkevnom gymnáziu si v termíne od 6.- 17. februára 2023 môžu vybrať 
jeden vyučovací deň, v ktorom by sa reálne zúčastnili celého vyučovania a tak sa lepšie 
rozhodli pre výber školy. Svoj záujem treba telefonicky vopred nahlásiť na sekretariáte 
školy (048/415 30 87). Ďalšie informácie sú na webovej stránke školy. 

 

http://www.dcmmajak.sk/


 

 

úloha pre deti:    Svätý Ján za mrežami  

 

 

 

 


