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Úmysly sv. omší 
 

Po  17:30 Za zdravie pre Miroslavu 
Ut  6:30 + rodičia Anastázia a Ján a všetci + z rodiny 
Str  17:30 + rodičia Anežka a Ján  
Štv Sv. Ján Pavol II., pápež – ľub. spomienka 17:30 BP pre šéfku a kolegyne 

Pia  
6:30 + rodičia Kertesoví, st. rodičia Feketoví, brat Štefan 

a synovec Róbert 
17:30 + Gitka Struhárová  

Sob  
6:30 + Jozef 

17:30 Poďakovanie za 30 rokov manželského života s 
prosbou o BP do ďalších rokov 

Ne 30. nedeľa v cezroč. období  

7:30 Za BP pre synov Mareka a Petra 

9:00 Horný koniec:  + brat Anton (1. výr.), brat Jozef, 
rodičia a manžel (Za farnosť) 

10:30 Nová Lehota: + František a Júlia Wagneroví, Lukáč a 
Mária Priehodoví 

10:30 + matka Mária a ostatní + z rodiny 
Príležitostné oznamy 

1. Sv. omše v Handlovej. V tomto núdzovom stave, na základe rozhodnutia Úradu verejného 
zdravotníctva, bohoslužby môžu byť slúžene s max. počtom 6 osôb, vrátane kňaza. Na sv. omši 
majú prednosť tí, ktorí majú zapísaný úmysel. Ďakujem za porozumenie! Napriek týmto 
obmedzeniam, sme vám aj naďalej k dispozícií. V týždni od pondelka do soboty vo farskom 
kostole od 16.00 do 17.00 hod, v nedeľu v kostole Dobrého pastiera od 8.30 do 8.55 hod. a vo 
farskom kostole od 9.00 do 10.00 hod. Katolícka televízia LUX vysiela v nedeľu sv. omšu so 
začiatkom o 10.00 hod. 

2. Misijná nedeľa. Dnes je misijná nedeľa, kedy sa osobitne modlíme za misie a misionárov. Na 
Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad 
a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná 
zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej 
stránke www.misijnediela.sk alebo cez portál www.ludialudom.sk (Pápežské misijné diela). Za 
Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. 

3. Birmovanci – dospelí. V piatok, 23.10.2020 nebude stretnutie birmovancov. 
4. Nová Lehota. Budúcu nedeľu, 25.10.2020, bude sv. omša aj na Novej Lehote o 10.30 hod. Sv. 

prijímanie budeme rozdávať od 10.00 hod. do začiatku sv. omše. 
5. Farská ofera. Budúcu nedeľu je tradičná mesačná farská ofera na potreby farnosti. Pre tých, 

ktorí chcete môžete prispieť priamo na bankový účet farnosti v SlSp, a.s.: BIC: GIBASKBX, IBAN: 
SK40 0900 0000 0003 7179 3978. Ďakujem za vašu podporu! Farnosť môže existovať len vďaka 
príspevkom svojich veriacich. 

6. Zmena času. Budúci víkend , v noci z 24. na 25. októbra 2020 sa mení čas. O 03.00 hod. letného 
času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času. Prakticky to znamená, že spíme 
o hodinu dlhšie.  

 O Z N A M Y  
29. NEDEĽA V CEZROČ. OBDOBÍ 

19. 10. – 25. 10. 2020 
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