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F A R S K É   O Z N A M Y 

 NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA                    24. APRÍL 2022< 

 

v Upratovanie kostola: č. d.: 141 – 180  sobota po svätej omši 
v Duchovná obnova pre birmovancov: v piatok po sv. omši začne D.O. stretneme sa na fare prineste si prezuvky. 
v Úplné odpustky: Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí 

tento obraz a splní predpísané podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a 
vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo 
(napr.: „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.  

v Hodina milosrdenstva: dnes pozývam na poklonu pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou o 15:00 v Hodine 
Milosrdenstva: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a 
oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli bolo otvorené 
dokorán pre každú dušu." D 1572 

v Brigáda: prijmite pozvanie v sobotu po rannej svätej omši na jarnú brigádu okolo fary, v záhrade, či okolo kostola 
pozvanie platí nie len pre rodičov birmovancov. 

v Oznam PZ: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku nás prosí o vyhlásenie upozornenia, súvisiaceho s 
množiacimi sa prípadmi podvodníkov. Podvodníci, vydávajúci sa za pracovníkov poisťovní, pošty, alebo kriminálnej 
polície, telefonicky kontaktujú vytipovaných seniorov, za účelom zistenia ich osobných údajov a pod zámienkou 
uloženia peňazí či iných cenností do bezpečia, požadujú zaslať peniaze na účet.  Prosíme hlavne seniorov o 
opatrnosť pri telefonickom kontakte s neznámymi osobami. Viac informácií nájdete na výveske v našich kostoloch. 

v Gymnázium sv. Andreja a Katedra hudby PF KU vás srdečne pozývajú v piatok 29. apríla o 18:00 do Farského kostola 
sv. Ondreja v Ružomberku na záverečný koncert festivalu stredoškolských speváckych zborov - Cantare choraliter. 
Na koncerte sa predstavia spevokoly slovenských škôl (Ružomberok, Čadca, Banská Bystrica, Košice), ktoré na záver 
spolu s orchestrom predstavia spoločné piesne. Výťažok festivalu bude v tomto roku použitý na pomoc pre ľudí z 
Ukrajiny. 

 Drahí bratia a sestry, 
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké 
množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch 
milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky 
mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s 
trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím 
utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia 
biskupi Slovenska. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 
25.4. 

PONDELOK 
SV. MARKA, EVANJELISTU, SVIATOK 17:00 † ŠTEFAN SANIGA 

26.4. 
UTOROK 

UTOROK  PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI 17:00 ZA ZDRAVIE A B.P. PRE RODINU ANASTÁZIE 

27.4. 
STREDA 

STREDA  PO 2. VEĽKONOČNEJ  NEDELI 6:30 † ALOJZIA A CYRIL SALOŇ 

28.4. 
ŠTVRTOK ŠTVRTOK  PO 2. VEĽKONOČNEJ  NEDELI 17:00 † VLADIMÍR STANKOVEN A RODIČIA A DOMINIK 

DECHTÁR 

29.4. 
PIATOK 

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY 
A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY 

EURÓPY, SVIATOK 
17:00 ZA ZDRAVIE A B.P. PRE SESTRU A JEJ RODINU 

30.4. 
SOBOTA SOBOTA PO 2. VEĽKONOČNEJ  NEDELI 7:30 ZA ZDRAVIE A B.P. PRE JÁNA A MÁRIU PRI 60. 

VÝR. MANŽELSTVA 

1.5. 
NEDEĽA 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
8:00 NA ÚMYSEL 

10:30 ZA VERIACICH FARNOSTI 


