
 
 
 
 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  OBETOVANIA PÁNA 
STREDNÁ REVÚCA 509, 034 74  LIPTOVSKÉ REVÚCE, TEL.: 044/4397179; 

www.farnostliptovskerevuce.sk   e-mail: fara.liptovskerevuce@gmail.com 

F A R S K É   O Z N A M Y 

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK                                           22. AUGUSTA 2021 

 
 Upratovanie kostola: č. d. : 530 – 560 v piatok po sv. omši.  
 Celodenná poklona: 25. Augusta pripadá na našu farnosť Celodenná poklona Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. 

Pozývame zapísať sa aj všetkých k poklone poprosiť, ďakovať za Božie milostí. 
 Zbierka: už 12. ročník  charitatívnej zbierky školských pomôcok. Darujme deťom krajšie a radostnejšie dni v škole, 

prinesme školské potreby, s ktorými sa dokážu deti podeliť, či darovať iným deťom. Poprosíme priniesť pomôcky na 
faru, tieto poputujú najskôr medzi deti našej farnosti, ktorých rodičia im ich nedokážu zabezpečiť. 

 Registrácia na návštevu Sv. Otca: v piatok bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné podujatia 
návštevy so Svätým Otcom: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/.Jeden účastník môže byť prítomný i na 
viacerých podujatiach, na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia. Kto potrebuje pomoc s registráciou na 
jednotlivé podujatia nech sa zastaví na fare. 

 Sviatosť birmovania: v našej farnosti začneme prípravu k prijatiu sviatosti birmovania, ktorá by sa mala vysluhovať 
na budúci rok. Na web stránke farnosti je prihláška, ktorú si záujemca stiahne, vytlačí a zodpovedne vyplní údaje na 
prihláške http://farnostliptovskerevuce.sk/sviatosti/sviatost-birmovania/. Prihlášky budú odovzdávať kandidáti sv. 
birmovania osobne po sv. omšiach, najneskôr však do 5. Septembra. Birmovanci nevyplňujú kolónku potvrdenia 
krstu farským úradom. Sledujte pozorne oznamy a informácie ohľadom prijatia sviatosti. Do prípravy na prijatie 
sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí teraz v nastávajúcom školskom roku budú navštevovať ôsmy 
a deviaty ročník ZŠ, tiež žiaci osemročného gymnázia a to, tercia a kvarta. Samozrejme do našej prípravy pozývam aj 
starších študentov a tiež dospelých, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania.  

 Zbierka pre DKÚ: Na budúcu nedeľu 29. augusta 2021 bude zbierka pre potreby DKÚ. Katechetický úrad je finančne 
zabezpečený prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je poberateľom príspevku zo 
štátneho rozpočtu. Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i naďalej rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze. Ak 
chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagátoch nájdete IBAN alebo QR kód. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

23.08. 
PONDELOK 

PONDELOK 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
17:00 ZA ZDRAVIE A BOŽIU POMOC PRE RÓBERTA 

24.08. 
UTOROK 

SV. BARTOLOMEJ, APOŠTOL 
SVIATOK 

17:00 † JURAJ A ŽÓFIA GAZDARICA 

25.08. 
STREDA 

STREDA 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  
CELODENNÁ POKLONA 

10:00 † JAROLÍM KURIŠA - POHREBNÁ  

12:00 VYLOŽENIE SVIATOSTI OLTÁRNEJ 

17:00 † JÁNA JOLANA TÚRY 

26.08. 
ŠTVRTOK 

ŠTVRTOK 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  
17:00 † FRANTIŠKA GAZDARICOVÁ 

27.08. 
PIATOK 

SV. MONIKA, SPOMIENKA 17:00 
† RODIČOV ŠIMOVÝCH, ŠÓOŠOVÝCH A 

ZRUBÁKOVÝCH 

28.08. 
SOBOTA 

SV. AUGUSTÍN, BISKUP A UČITEĽ CIRKVI, 
SPOMIENKA 

7:30 † JANKA, MAGDALÉNA, FILIP 

29.08. 
NEDEĽA 

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ 

8:00  

11.00 ZA VERIACICH FARNOSTI 

https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/
http://farnostliptovskerevuce.sk/sviatosti/sviatost-birmovania/


 Modlitbové stretnutie za mladých: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za 
mladých pod názvom DVOJBODKA za prázdninami. V sobotu 28.8. na Mariánskej Hore v Levoči. Viac informácií a 
program nájdete na www.komisia.sk a na plagáte. 
 

 Sviatosť manželstva chcú prijať:  
o  Bc. Matej Bencúr, nar. v Ružomberku, syn Miroslava a Daniely r. Kaletovej, bývajúci v Likavke a                

Mariana Kurillová, nar. v Ružomberku, dcéra Miroslava a Dany r. Glembovej, bývajúca v Liptovských Revúcach 
ohlasujú sa druhý krát. 

o  Roman Kutaj, nar. v Ružomberku, syn Jozefa a Márie r. Štrelingerovej, bývajúci v Liptovských Revúcach a 
Kristína Muscherová, nar. v Ružomberku, dcéra Róberta a Viery r. Rossovej, bývajúca v Ružomberku ohlasujú sa 
druhý krát. 

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to ohlási na 
farskom úrade. Zároveň vám odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 


