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F A R S K É   O Z N A M Y 
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V piatok bude sv. omša s príhovorom pre deti, týmto dňom sa začne spoločne 
modliť po sv. omšiach ruženec. Deti dostanú kartičky. 
Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec                     
v kostole, v kaplnke alebo v rodine. Na ich získanie je potrebné pomodliť sa celý 
ruženec (t. j. 5 desiatkov).   
Vo štvrtok hodinu pred sv. omšou bude vyložená k poklone Sviatosť Oltárna. 
Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné účely  Sv. Otca. 
Na budúcu nedeľu po sv. omšiach sa uskutoční stretnutie s rodičmi druhákov 
a tretiakov. 
Sviatosť zmierenia:  Každý deň 1 hodinu pred večernými  sv. omšami.  
Vo štvrtok od 19.00 – 19.30 hod. pre tých, čo chodia neskôr zo zamestnania. 
V piatok bude vyhradené pre deti. 
Ku chorým budem chodiť: -vo štvrtok od 8.30 hod. od kostola smerom na Nižnú 
           -v piatok od 8.30 hod.  od kostola smerom na Vyšnú  

Sviatosť manželstva chcú prijať Pavol Korček, bývajúci v Liptovských Revúcach a 
Simona Maťokárová, bývajúca v Likavke. Ohlasujú sa dnes po prvý krát. 
Civilný sobáš nie je pre veriacich platný, a nedáva právo na spoločný život, akoby boli 
manželia. Pred Bohom a Cirkvou nie sú manželia, ba práve naopak, až do vykonania 
nápravy, kým nepríjmu  sviatostné manželstvo, nemôžu pristupovať k sviatostiam. 
Upratovanie kostola:  č.d.: 451 - 489 
Lektori 

 

 

  

    26. nedeľa cezročná 2020 

PONDELOK /28.9./      
 

 

17.00 + Cyrila, Žofiu, Juraja a Žofiu 

UTOROK /29.10/sviatok  archanjelov 

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA,  
17.00   na poďak. za 80 r.ž. Vincenta Dančeka 

STREDA /30.10./  spomienka 

SV. HIERONÝMA, kňaza a uč. Cirkvi 
   6.30   na úmysel  

ŠTVRTOK /1.10./   spomienka  
SV. TERÉZIE Z LISIEUX, panny a uč. 

Cirkvi 
17.00 + Ľudmilu, Magdalénu a Filipa Kuriša 

PIATOK /2.10./  
SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV 
PRVÝ PIATOK 

17.00 + Františku Jurčinovú (výr.) 

SOBOTA /3.10./ ľub. spomienka   

PRVÁ SOBOTA 15.00    
sobášna sv. omša 
Marek Blaha – Mária Niková 

NEDEĽA /4.10./  
27. nedeľa cez rok 

   8.00 xxx 

 11.00 za farníkov 


