
FARSKÉ OZNAMY 
      FARNOSŤ LIPTOVSKÁ OSADA 

Kont: tel. č. 044/43 96 212 

Farský účet: SK40 0900 0000 0000 5671 1303 

 

6.2.2023 – 12.2.2023 

                             
 

FARSKÝ KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA 

DEŇ OSLAVA HODINA SV. OMŠE 
ÚMYSEL SV. OMŠE 

POBOŽNOSŤ 

Pondelok 
6.2.2023 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, 
mučeníkov  - spomienka 17:30 +Rod. Fidesová 

UTOROK 
7.2.2023 

Utorok                                                                         
po 5 týždni v Cezročnom období 7:30  

+Ján Nemsila  
6 r. od smrti 

STREDA 
8.2.2023 

Streda                                                                        
po 5 týždni v Cezročnom období 17:30 +Dáša Badliková  

ŠTVRTOK 
9.2.2023 

Štvrtok                                                                        
po 5 týždni v Cezročnom období 

16:30 Adorácia  

17:30                         
+Karol+Ružena 

Jozefková 

PIATOK 
10.2.2023 

Sv. Školastiky, panny  - spomienka 
 

Detská sv. omša 
17:30 

Poďakovanie Bohu                
za 75r. života Ján 

SOBOTA                
11.2.2023 

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 
ľub. spomienka  

31 svetový deň chorých 
7:30 +Ján Blha 

NEDEĽA 

12.2.2023 

6 nedeľa  

v cezročnom období 

8:00 
+Ľubomír Banaš                  

po mesiaci 

10:00 Za veriacich farnosti  

14:00       
sv. omša               

s pomazaným  

chorých   

+Rod. Mlynáriková 

 

 MILODARY NA KOSTOL: Bohu známa darovala 50-€, 10,-€ na náš kostol 

PBZ. Farský účet farnosti možno prispieť priamo na účet: SK40 0900 0000 

0000 5671 1303 PBZ.  
 POMAZANIE CHORÝCH: budeme udeľovať na budúcu nedeľu pri sv. omši 

o 14:00 hod. 12.2.2023 prosím dovezte chorých do kostola aby mohli 

dostať pomazanie chorých a sv. prijímanie. K pomazanie chorých je 

potreba sv. spoveď. Spovedá sa vždy pol hodine pred sv. omšou. Prijať 

môže pomazanie chorých  ten ktorý ma vážnu chorobu aj keď ma menej 

rokov a starší taktiež môžu prijať.  

 MESAČNÁ OFERA: na náš kostol po sv. omšiach na budúcu nedeľu. Pán 

Boh odplať. 



 Svetové dni mládeže v Lisabone Komisia pre mládež v Spišskej diecéze 
pozýva všetkých mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať na Svetové 
dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. Mladí majú 
na výber z dvoch možností - zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v 
Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 
24. júla 2023 v Porte. Preprava bude zabezpečená autobusmi s plánovanou 
návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie 
nájdete na webovej stránke www.svetovednimladeze.sk. 

 

 Duchovná obnova pre chlapcov a miništrantov: dávame vám do pozornosti 
duchovnú obnovu pre miništrantov a starších chlapcov. Všetky informácie sú na: 
https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-
vysokoskolakov alebo https://www.facebook.com/ksjanavojtassaka. 

http://www.svetovednimladeze.sk/
https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-vysokoskolakov
https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-vysokoskolakov
https://www.facebook.com/ksjanavojtassaka

