
Farské  oznamy 
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

21. MÁJ 2023 

 
* Sväté omše vysielané z našej farnosti aj prostredníctvom online živého prenosu YouTube stránky našej 

farnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Deň Čas Úmysel svätej omše Liturgický kalendár 

Pondelok 

(22.5.) 

6:30 ZBP pre Jaroslava  
Pondelok po 7. veľkonočnej 

nedeli      
18:30* + Mária a Justín   

Utorok 

(23.5.) 

6:30 + Jozef     
Utorok po 7. veľkonočnej nedeli      

18:30* + Ján a Agnesa     

Streda 

(24.5.) 

6:30 ZBP pre Pavla   
Streda po 7. veľkonočnej nedeli 

18:30* + Tomáš, Adam, Ján   

Štvrtok 

(25.5.) 

6:30 Na úmysel celebranta 
Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli 

18:30* Na úmysel celebranta 

Piatok 

(26.5.) 

6:30 ZBP pre Vladimíra a celú rodinu  
  Sv. Filipa Neriho, kňaza 

spomienka      18:30* + rodičia a starí rodičia  

Sobota 

(27.5.) 

7:30 ZBP pre rodinu         Sobota po 7. veľkonočnej nedeli      

18:30* ZBP pre rodinu   
VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA 

SVÄTÉHO   

Nedeľa 

(28.5.) 

6:30 + Stanislav  
 

ZOSLANIE DUCHA 

SVÄTÉHO 

 
slávnosť   

9:00 + Slavka (pohrebná) 

10:30* ZBP a DDS pre Margarétu  

18:30 Na úmysel celebranta 



 

 

❖ Dnes máme biskupským úradom predpísanú zbierku na katolícke masmédiá Lumen, Lux. Za 

vaše milodary vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať!  

 

❖ Všetky deti a mládež pozývame na detský spevácky nácvik, ktorý býva v nedeľu o 9:00 hodine     

v pastoračnom centre. 

 

❖ Dnes budú v kostole Modlitby spoločenstiev v obvyklom čase.  

 

❖ Dnes detské eRko stretko nebude. 

 

❖ V týždni sa pred večernými svätými omšami modlíme novénu k Duchu Svätému.   

 

❖  Stretnutie pod názvom  ,,Aby nikto nezostal  sám“ bude bývať vždy v pondelok prvý a tretí týždeň 

v mesiaci. 

 

❖ V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom 

sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.  

 

❖ V našej farnosti by sme chceli založiť Združenie zázračnej medaily s tradíciou Podomovej návštevy 

Panny Márie. Ide o prejavenie úcty k Božej Matke prijatím Kaplnky Panny Márie vo svojej domácnosti 

a modlitbou pri nej. Ak by mal niekto záujem prijať kaplnku vo svojom domove a pripojiť sa 

k Združeniu zázračnej medaily, môže sa prihlásiť u našich farníčok. Bližšie informácie sú na 

nástenkách pred kostolom.  

 

❖ Pozývame všetky deti vo veku 7 až 12 rokov na letný tábor v Rajeckých Tepliciach. Termín 

tábora je od 17. júla do 21. júla 2023. Cena tábora je 130 eur. V prípade záujmu sa treba záväzne 

prihlásiť v sakristii kostola, následne vás bude kontaktovať hlavná vedúca tábora. 

 

❖ Naša farnosť organizuje aj mládežnícky letný pobytový tábor vo veku od 13 až 17 rokov 

v Západných Tatrách – Roháčoch v termíne od 9. júla do 14. júla 2023. Cena je 165 eur,                         

pri súrodencoch 150 eur. Prihlášky si môžete zobrať na farskom úrade.  

 

❖ Tento týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov, ktorí bývajú na Ulici Okružná 687 bl. 1 (1). 

Upratuje sa v pondelok a v piatok po večernej svätej omši. 

  

 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry, za všetky vaše dary - duchovné, hmotné i finančné,  

tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!  

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh odplať! 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

 

 

 
 


