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FARSKÉ OZNAMY

2. Veľkonočná nedeľa 2021
PONDELOK /12.4.2021/
UTOROK /13.4.2021/
STREDA /14.4.2021/

ŠTVRTOK /15.4.2021/
PIATOK /16.4.2021/

SOBOTA /17.4.2021/

NEDEĽA /18.4.2021/
3. Veľkonočná nedeľa

18:30 hod. – zdr. a B. pož . pre deti s rodinami
6:40 hod. – † Jozef, Jozef a Jozef

18:30 hod. – † Jozef Vargonč ı́k
6:40 hod. – zdr. a B. pož . pre rod. Mlynarčı́kovú
18:30 hod. – † Miroslav a Alž beta

6:40 hod. – zdr. a B. pož . pre Moniku
18:30 hod. – † Anton, Anna, Karol, Elena Vorč ákovı́
6:40 hod. – † Jozef Mlynarč ı́k

18:30 hod. – † syn a manž el Plevjakovı́

8:00 hod. – B. pož . pre rodinu Paduš ňá kovú
8:00 hod. – za farnı́kov

10:00 hod. – vlastný ú mysel

Milodary:
Z krstu Sá ry Kutlá kovej darovali 100,-€, z ruže Janky Hrubjakovej 100,-€, z ruže
Terézie Marlengovej na farské účely 100,-€ a pre Janka Piatáka 100,-€,
mladomanželia Gogoľákoví darovali 100,-€. Pán Boh zaplať.

Nedeľa Božieho milosrdenstva:
Kaž dý, kto si v tento deň pri verejnom vystavenı́ obrazu v kostole alebo v kaplnke
uctí tento obraz a splní predpísané podmienky (sv. spoveď; sv. prijı́manie;
modlitba na ú mysel Sv. Otca a vylú č enie pripú tanosti i k ľahké mu
hriechu), pomodlı́ sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, pridá k tomu nábožný
vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, mô ž e zı́skať ú plné odpustky pre seba,
alebo pre duš e v očistci.

Pozvanie k modlitbe:
V nedeľu 11. aprı́la napoludnie sa na desať minú t rozoznejú zvony katolı́ckych
kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tý ch, ktorı́ zomreli na
ochorenie Covid-19 i za vš etky ostatné obete pandé mie. V tú to nedeľu bude
Katolı́cka cirkev slá viť Nedeľu Bož ieho milosrdenstva, ktorá završ uje

Veľkonoč nú oktá vu. Prá ve tú to nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Bož ie
milosrdenstvo pre zosnulý ch a o Bož iu pomoc pre pozostalý ch. Spišský
diecézny administrátor prosı́, aby sa napoludnie v nedeľu 11. aprı́la spustili na
desať minú t zvony vo vš etký ch farnostiach a veriacich pozý va k modlitbá m na
tento ú mysel.

Zbierka „Boží hrob“ :
Kresťanské spoloč enstvá vo Svä tej zemi majú kaž dý rok ú ž itok z veľkoduš nej
solidarity veriacich celé ho sveta. V tomto roku mô ž ete na tento ú mysel prispieť
do 23.5.2021, do slá vnosti Zoslania Ducha Svä té ho. Vzadu na stolı́ku bude
krabič ka do ktorej mô ž ete dať svoj milodar. Pá n Boh zaplať za vaš e milodary.
OHLÁŠKY:
Ján Plevjak, syn +Antona a Danky rod. Kovač ı́kovej, narodený v Trstenej, bý vajú ci
v Oravskej
Polhore
a
Iveta Kapalová, dcé ra Jozefa a Anny rod. SŠ urinovej, narodená v Trstenej, bý vajú ca
v Trstenej 11., 18.4. 2021
Ján Mikunda, syn Já na a Magdalé ny rod. Kviatkovej, narodený v Dolnom Kubı́ne,
bý vajú ci
v Kline
a
Lucia Miklušáková, dcé ra Duš ana a Margity rod. Plevjakovej, narodená
v Trstenej, bý vajú ca v Oravskej Polhore
11., 18., 25.4. 2021

