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FARSKÉ Oznamy

Tretia nedeľa v cezročnom období
PONDELOK/24.1.2022/
16:50 BP, zdravie a pokoj v rodine
Sv. Františ ek Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi,
pre rodinu Budzeľovú
spomienka
6:40 † SŠ tefan, Helena
UTOROK /25.1.2022/
16:50 BP, zdravie a pokoj v rodine
Obrátenie sv. Pavla, sviatok
pre rodinu DĎubekovú
6:40 † Jaroslav, Anna
STREDA /26.1.2022/
16:50 BP, zdravie a pokoj v rodine
Sv. Timoteja a Tı́ta, biskupov, spomienka
pre rodinu Jozefa a Marcely
6:40 BP a zdravie pre Annu a
Má riu
ŠTVRTOK /27.1.2022/
16:50 † SŠ tefan
Po sv. omši adorácia
PIATOK /28.1.2022/
6:40 BP pre rodinu Briš ákovú
Sv. Tomá š Akvinský, kň az a učiteľ Cirkvi,
16:50 BP pre Jozefa – 40. r
spomienka
8:00 BP pre rodinu
SOBOTA /29.1.2022/
Spomienka na Pannu Má riu
16:50 vlastný ú mysel
NEDEĽA /30.1.2022/

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

6:30 vlastný ú mysel
8:00 vlastný ú mysel
9:30 vlastný ú mysel
11:00 za farnı́kov

Milodary:
Na farské ú č ely obetovali milodar tı́to darcovia: z krstu Adama Vorč áka 70 €, z krstu Sofie
Metesovej 50 €, z pohrebu † Ľubomı́ra Zboroň a 50 €, z pohrebu † Rastislava Pleviaka 60
€.
Aktivity v týždni:
NEDEĽA (23.1.2022)
Nedeľu Bož ieho slova oslá vime kontinuálnym čítaním textov Svätého písma vo farskom
kostole, ktoré zač ne o 14:00 do 17:00. Poč as č ıt́ ania sa budú po 15 minú tach striedať
lektori. Prečı́tame si texty knihy Rú t, Prvé ho listu sv. apoš tola Pavla Korinťanom
a Markovho evanjelia. Odporú č ame, aby ste si zobrali Biblie a poč as č ıt́ ania mô ž ete

sledovať text, zaznač te si slovo, ktoré vá s oslovı́ alebo mô ž ete vstú piť do osobnej modlitby.
Podujatie bude vysielané aj online. Dá vame do pozornosti obrad intronizácie Svätého
písma v domácnosti, ktorý bude umiestnený na webovej strá nke farnosti.
UTOROK (25.1.2022)
Sv. omša za účast detí nebude.
V utorok sa ukonč ı́ týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
PIATOK (28.1.2022)
V piatok mládežnícka sv. omša o 18:30 nebude.
Od piatku po sv. omši začína trojdnie modlitieb matiek. Program pokračuje nasledovne:
v sobotu ráno o 7:00 a v nedeľu o 14:30. Na modlitby pozývame všetky mamy, program
bude prebiehať vo farskom kostole.
NEDEĽA (30.1.2022)
V nedeľu pri sv. omšiach o 9:30 a 11:00 zaznejú príhovory pre manželov.
Online sv. omše
Online prenosy sv. omš ı́ z farské ho kostola v nedele a v priká zané sviatky sú o 9:30.
Oznamy:
Prvé sv. prijímanie vo farnosti
Prvé sv. prijı́manie v naš ej farnosti plá nujeme na termı́n 22.5.2022.
Synoda o synodalite
Od nedele (7.11.2021) sme spustili mož nosť pre vš etký ch zapojiť sa do spoloč né ho
synodá lneho krá čania. Aktuá lne registrujeme okolo 80 prihlá sený ch spoloč enstiev a viac
ako 60 jednotlivcov. Cieľom synody nie je „produkovať dokumenty“, ale hlavne vytvoriť
priestor pre spoloč né krá č anie celé ho Bož ieho ľudu. K š ıŕ eniu myš lienky synodality nie je
potrebné robiť nič extra. Stačı́ tú to myš lienku vniesť do existujú cich š truktú r,
spoloč enstiev... Preto povzbudzujeme, aby ste sa zaregistrovali (spis@synoda.sk) a takto
sa aktı́vne zapojili do synodá lneho procesu.

Predmanželská príprava
Okrem jednodň ovej prı́pravy do manž elstva, ktorá prebieha vo farnosti Rabč a,
odporú č ame pre snú bencov vı́kendovú dochá dzkovú prı́pravu, ktorá sa uskutoč nı́ 18. 20.3.2022 v Oravskej Polhore – Slaná voda. Prihlá siť sa mô ž ete
na www.domanzelstva.sk do 31.1.2022.
Prihlášky do kňazského seminára
Diecé zny administrá tor povzbudzuje vš etký ch mladı́kov, ktorı́ cı́tia v sebe povolanie
ku kň azstvu, aby sa nebá li v prı́hodnom č ase zdô veriť sa s tajomstvom povolania
svojmu fará rovi alebo kň azovi, ktoré mu dô verujú . Termı́n podania prihlá š ky do
kň azské ho seminá ra je do 30. 4. 2022, avš ak do konca februá ra 2022 je potrebné to
ohlá siť miestnemu fará rovi.
Pandemické opatrenia
Podľa opatrenı́ Ministerstva zdravotnı́ctva bohosluž by sú v rež ime OP (oč kovanı́
alebo prekonanı́).

