
 

FARSKÉ OZNAMY 
      FARNOSŤ LIPTOVSKÁ OSADA 

e-mail: karas.k@zoznam.sk 

Kont: tel. č. 044/43 96 212 

Farský účet: SK40 0900 0000 0000 5671 1303 

 

20.3.2023 – 26.3.2023 
  

 

FARSKÝ KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA 

DEŇ OSLAVA HODINA SV. OMŠE 
ÚMYSEL SV. OMŠE 

POBOŽNOSŤ 

Pondelok 
20.3.2023 

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE 
SLÁVNOSŤ 17:30 

+ Renáta Sliacka                            
po mesiaci 

UTOROK 
21.3.2023 

Utorok po 4 pôstnej nedeli 7:30 +Alfonz Paračka 

STREDA 
22.3.2023 

Streda po 4 pôstnej nedeli 
Celodenná poklona 

7:30 Na úmysel biskupa 

17:30 
+Krištof + Magdaléna 

Maroš + rodičia 
ŠTVRTOK 
23.3.2023 

Štvrtok po 4 pôstnej nedeli 17:30 Za ZBP 

PIATOK 
24.3.2023 

Piatok po 4 pôstnej nedeli 

17:30 Krížová cesta  

18:00 +Pavel Revucký 

SOBOTA                
25.3.2023 

 ZVESTOVANIE PÁNA  
SLÁVNOSŤ 7:30 

+Bohumil Drozdík                      
nedž 90r. 

NEDEĽA 

26.3.2023 

PIATÁ PÔSTNA 

NEDEĽA 

8:00 
+Peter Mlynárik                             

10r. od smrti 

10:00 Za veriacich farnosti 

14:00 Krížová cesta 

 ZBIERKA:  na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom na budúcu nedeľu                      

po sv. omšiach. PBZ. 

 DNES KRÍŽOVÁ CESTA: 19.3.2023 za zosnulých pôjdeme na starý cintorín a požehnáme aj 

obnovený corpus na kríži zhromaždime sa pred školskou bytovkou a pôjdeme na starý cintorín.  

 NEDEĽNE STRETKÁ:  na fare po 2 sv. omši deti  a mládež.  

 MILODARY NA KOSTOL: farský č. úctu SK40 0900 0000 0000 5671 1303 

 ZMENA ČASU: mení sa čas z 25 na 26 marca o 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame 

hodiny na 03. hodinu letného času.   

 5 PÔSTNA NEDEĽA: zvyk zahaľovať v kostole kríže a obrazy umučenia Krista a oltáre. Kríže 

zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti veľký piatok a obraza aj do konca 

Veľkonočnej vigílii vo Svätej noci.  

 DNES JE MESAČNÁ OFERA: na náš kostol  po sv. omšiach pri východe z kostola. Pán Boh 

odmeň. 

 CELODENNÁ POKLONA:  v stredu od 8:00 hod do večernej sv. omši.  



 Ako už tradične, aj tento rok sa naša farnosť zapojí do kapane 25. marec - Deň počatého 

dieťaťa. Pri tejto príležitosti sa budúci týždeň po svätých omšiach v piatok a v nedeľu budú rozdávať 

biele stužky, ktoré deti budú vyrábať dnes o 11:00 na stretku. Pripnutím bielej stužky vyjadrujeme 

pozitívny postoj, že život je dar, ktorý treba chrániť, a dávame svetu vedieť, že nám záleží aj na 

živote počatých detí. Na dnešné stretko chceme srdečne pozvať okrem detí, aj všetkých, ktorí sa chcú 

zapojiť do výroby stužiek a prispieť tak k šíreniu myšlienky ochrany života od počatia až po 

prirodzenú smrť. 

 


