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FARSKÉ OZNAMY  

 LITURGICKÝ PREHĽAD:                         21.05.–28.05.2023 

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY: 
• Májové pobožnosti budú bývať 15 min. pred svätou omšou, v nedeľu pred rannou 

svätou omšou. 
• Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia – po svätej omši pri východe 

z kostola. 
• Dnešnú nedeľu, v prípade priaznivého počasia, bude májová pobožnosť pri kaplnke 

Nanebovzatia Panny Márie na hornom konci spojená s požehnaním úrody.  
• V tomto týždni sú Letné kántrove dni  - streda, piatok a sobota. Záväzný je jeden deň. 

Ich úmyslom je prosba za jednotu kresťanov a prosba za rehoľné a kňazské povolania. 
• Veriaci, ktorí sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastnia na verejnom speve 

alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď Duchu Svätý tvorivý – môžu za 
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 

• Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého bude po svätých omšiach pri východe z kostola 
svätodušná ofera. 

• Na  výveske a webovej stránke farnosti sú informácie ku plánovanému duchovnému 
stretnutiu s Raymondom Naderom – riaditeľom katolíckej televízie v Libanone, ktorý 
tu príde 5.6.2023 aj s relikviami sv. Charbela. 

• Združenie mariánskej mládeže na Orave srdečne pozýva deti a mladých na Letný 
tábor. Bližšie informácie nájdete na prihláške. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u 
Simony Gallasovej, alebo v sakristii kostola, alebo stiahnuť na webovej stránke farnosti. 

• Upratovanie kostola skupina č. 12. 
 
 
 

Nedeľa SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 08:00 Za veriacich 
10:00 Za zdravie a BP pre novomanželov 

Felix a Lucia  Krüger    
13:30 Májová pobožnosť  

Pondelok  18:30 Za zdravie a BP rodiny Bušovej  
č.55 a 214 

Utorok  18:30 + Dušan Šikyňa č. 94 
Streda  07:00 + z rodiny Bušovej, Zurvalcovej 

a Pisoňovej č. 16 
Štvrtok  -----  
Piatok  16:30 + Alojzia a Anton Kalis 
Sobota  -----  
Nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, 

SLÁVNOSŤ 
08:00 Za veriacich 
10:00 + Mária a Ján Oklapek 
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FARSKÉ OZNAMY  

OHLÁŠKY: 
• Marek Košút – syn Viliama a Jany rod. Sochovej; narodený v Trstenej, bývajúci v Kline 

a Ivana Brnušáková – dcéra Jozefa a Boženy rod. Balekovej; narodená v Trstenej, 
bývajúca v Hladovke. Ohlasujú sa dnes prvýkrát. 


