
 
 
 
 
 

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 ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK                                           12. SEPTEMBRA 2021 

 
 Upratovanie kostola: č. d. : 626 – 660 v piatok po sv. omši.  
 Zbierka: dne je zbierka na potreby farnosti. 
 Jesenné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je 

poďakovanie za úrodu. V nedeľu bude požehnanie úrody prineste si košíky s úrodou na poďakovanie Bohu za 
udelené dobrodenia. 

 Zvonenie zvonov: Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa 12. septembra 2021 o 15.30 hod. na dvanásť 
minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka. 

 Testovania nezaočkovaných pútnikov:  Z dôvodu možnosti účasti pútnikov "OTP" na stretnutiach so Svätým Otcom 
Františkom prichádza Spišská diecéza vďaka Spišskej katolíckej charite (SpKCH) s ponukou testovania 
nezaočkovaných pútnikov antigénovým testom. Keďže tento výsledok nesmie byť pre podujatie starší ako 48 hodín, 
testovanie sa uskutoční v pondelok 13.9.2021 v popoludňajších hodinách v sídlach (takmer) všetkých dekanátov 
Spišskej diecézy. Viac informácií na plagáte. 

 Diecézna škola viery: Milí bratia a sestry! Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom 
Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a 
vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo. Týmto vás chcem poprosiť, 
aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi 
vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. Septembra  na zvyčajné miesta 
diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté 
písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života. +Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor. 

 Oznam farskej charity:  
o Zbierka šatstva: Spišská katolícka charita organizuje celoročnú zbierku šatstva pre deti a dospelých postihnutých 

živelnými pohromami, núdznych. Čisté oblečenie je potrebné poskladať do papierových krabic a prelepiť. Nie do 
vriec. Nakoľko tieto sa poškodzujú. Zbierku si môžete zatiaľ pripraviť doma. O dohode presného termínu 
prevzatia ošatenia pracovníkom charity vás oboznámime. 

o Zbierka plástových vrchnáčikov: Prosíme vás o zapojenie sa do stálej zbierky plastových vrchnáčikov z 
plastových fliaš. ,, prečo sa zbierajú umelé vrchnáčiky,,  viac informácii na nástenkách. Zapojte sa celkom malým 
skutkom pomáhať sociálne slabším a ťažko chorým ležiacim i mladým ľuďom a ich rodinám. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

13.09. 
PONDELOK 

SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA 

A UČITEĽA CIRKVI 
17:00 † MÁRIA A ONDREJ KÝTOŠ 

14.09. 
UTOROK 

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, SVIATOK 16:00 † MÁRIA MAGDALÉNA A ONDREJ ROSSA 

15.09. 
STREDA 

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 
PATRÓNKY SLOVENSKA, SLÁVNOSŤ 

8:00 † MÁRIA A JÁN SANIGA A MILAN 

16.09. 
ŠTVRTOK 

SV. KORNELA, PÁPEŽA A CYPRIÁNA, 
BISKUPA, MUČENÍKOV 

17:00 
ZA BOŽIU POMOC A OCHRANU PRE RODINU 

PRAŽENICA A SROGOŇ 

17.09. 
PIATOK 

PIATOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ – ZA ÚČASTI DETÍ 
17:00 † STANISLAV CHAMAJ 

18.09. 
SOBOTA 

PANNY MÁRIE V SOBOTU,  
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

7:30 ZA ZDRAVIE A BP PRI 70. VÝR. ŠTEFANA 

19.09. 
NEDEĽA 

DVADSIATA PIATA NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ 

8:00  

11.00 ZA VERIACICH FARNOSTI 



o Ponúka háčkovaných krížikov: Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie si môžete zakúpiť v hodnote  3,- €. 
háčkované krížiky, ich zakúpením podporíte farskú charitu a výťažkom z predaja podporíte miestnu farskú 
charitu ktorá pomáha naším starším, chorým a rodinám v núdzi. 

 Sviatosť manželstva chcú prijať:  
o Michal Praženica, nar. v Ružomberku, syn Jozefa a Slávky r. Chamajovej, bývajúci v Liptovských Revúcach a   

Anna Srogoňová, nar. v Dolnom Kubíne, dcéra Ľudovíta a Heleny r. Buckulčíkovej, bývajúca v Zákamennom 
ohlasujú sa tretí krát. 

o  Mgr. Tomáš Baštigál, nar. v Ružomberku, syn Pavla a Anny r. Kubovčíkovej, bývajúci v Liptovských Revúcach 
a Mgr.Veronika Praženicová, nar. v Ružomberku, dcéra Františka a Anny r. Janekovej, bývajúca v Liptovských 
Revúcach ohlasujú sa druhý krát. 

o Jozef Cevár, nar. v Ružomberku, syn Jozefa a Vilmy r. Dobákovej, bývajúci v Liptovských Sliačoch a                  
Lucia Šoošová, nar. v Ružomberku, dcéra Pavla a Zdenky r. Jackovej, bývajúca v Liptovských Revúcach 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. 


