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Úmysly sv. omší 
 

Po  17:30 + otec Ondrej, starí rodičia Ondrej a Alžbeta 

Ut Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka 6:30 Na úmysel 

Str  
17:30 + Marta Kollárová (1. výr.), + Júlia Adamková (15. 

výr.), + brat a synovec 

Štv  17:30 + manžel Štefan, rodičia z oboch a celá + rodina 

Pia     
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

6:30 Za dar viery pre Miloša 

17:30 + syn Radko, rodičia Madajovi, starí rodičia 
Gabaloví  

So  Obrátenie sv. Pavla – sviatok  
6:30 Za BP pre Janu 

17:30 + sestra Izabela 

Ne 
3. nedeľa v cezročnom období – Biblická 
nedeľa  

7:30 Za farnosť 

9:00 Horný koniec:  + rodina Tonhauserová 

10:30 + manžel Stanislav (z príl. nedožitých 89 r.) 

 

Príležitostné oznamy 

1. Týždeň modlitieb. Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Modlime sa za kresťanov všetkých denominácií, aby sme viac hľadali to, čo nás spája, ako to čo 

nás rozdeľuje a tak naplnili Ježišove slová o jednote.  

2. Farská ofera. Dnes, na záver sv. omší je farská ofera na potreby farnosti. Ďakujem za vaše 

príspevky! 

3. Manželský romantický večer. Milí manželia, v rámci Národného týždňa manželstva by sme Vás 

chceli pozvať na Manželský romantický večer. Súčasťou neho bude chutná večera, krátky impulz 

o manželstve, tanec a malý darček. To všetko v ovzduší príjemnej atmosféry. Príďte investovať do 

svojho manželstva 15.2.2020 o 17:00 hod. v Reštaurácii Baník v Handlovej. Cena vstupenky pre 

pár: 30 eur. Vstupenky sú v predaji na fare. Počty sú obmedzené. Tešíme sa na stretnutie s Vami!  

4. Stretnutie ON JE ŽIVÝ. Srdečne vás pozývame na stretnutie nielen pre mladých ON JE ŽIVÝ, 

ktoré organizuje Komunita Emanuel, ktorého členmi sme aj my, vaši kňazi. Bližšie informácie na 

plagáte, na webovej stránke alebo osobne. 

5. Čaj o desiatej. V stredu, 22.1.2020 pozývame seniorov na stretnutie na fare, začiatok o 10.00 hod. 

6. Úvod do sveta Biblie. V sobotu večer, o 18.30 hod. vás pozývame na stretnutie „Úvod do sveta 

Biblie“, budeme pokračovať v objavovaní nových vecí, aby sme mohli lepšie chápať Božiemu 

slovu.  

7. Kurz Ave. Dávame do pozornosti pozvanie na Kurz Ave – stretnutie pre rozvedených a single 

rodičov. Je to séria troch víkendov pre nové životné plány. Bližšie informácie na plagáte alebo 

osobne u kňazov farnosti.  

8. Slovo+. K dispozícií je prvé tohtoročné číslo novín Slovo+, tentokrát na tému: Aká bude Cirkev 

zajtrajška? Plus ďalšie zaujímavé články a rozhovory.  

 

O Z N A M Y  
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

20. 1. – 26. 1. 2020 
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