
   RÍMSKO - KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD 

  ČIMHOVÁ 7, 027 12 LIESEK,  tel. +421/43/538 4218 
       

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                 

Videli, kde býva a zostali u neho 
 

 Liturgický prehľad čas úmysel 

Pondelok 
18.1. 

Féria  †Daniel Chňapko 

Utorok 
19.1. 

Féria  †Ján a Anna Lieskovskí 

Streda 
20.1. 

Sv. Šebastiána, mučeník,  
Ľubovoľná spomienka 

 
ZBP pre Mateja a ZBP pre 
Emíliu s rodinou 

Štvrtok 
21.1. 

Sv. Agnesy,  
panny a mučenice  
spomienka 

 †Jozef a Veronika Poláčikoví 

Piatok 
22.1. 

Sv. Vincenta,  

diakon a mučeník, spomienka        
 †Martin, Mária a Silvester 

Sobota 
23.1. 

Panny Márie v sobotu  
ZBP pre Máriu, Jozefa 
a Emíliu s rodinou 

Nedeľa 
24.1. 

TRETIA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 

 †Gabriela Loneková 

 

1. NTM. Vyzerá to tak, že 11-ty ročník NTM na Slovensku sa bude od tých 
predchádzajúcich dosť odlišovať. Neviditeľný covid 19 prinesie viditeľné zmeny aj do 
priebehu Týždňa manželstva. Dnes ťažko predvídať, ako bude vyzerať situácia o mesiac, a 
možno predsa len bude možné nejaké podujatia pre páry zorganizovať aj „naživo“, no my 
v národnom tíme sme sa rozhodli nečakať, čo nám covid dovolí, ale vykročiť novej 
situácii v ústrety a využiť ju ako príležitosť novým spôsobom podporiť tých, čo žijú 
v manželstve. Preto prichádzame s on-line ponukou pre manželov - tzv. ››NTM doma«. 

2. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za 
jednotu kresťanov. Cez celý týždeň treba brať v omši primerané úmysly v modlitbe veriacich. 

3. Nedeľa Božieho slova. Ustanovená pápežom Františkom v roku 2019. Má to byť dňom 
oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Pozornosť treba upriamiť a poukázať na dôležitosť 
čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom. Budeme čítať Sv. Písmo doma... 
 
Milí farníci, ak by ste chceli podporiť chod farnosti počas tohto obdobia, kedy farnosť 
nemá žiadne príjmy, prispieť a pomôcť, uvádzam číslo nášho farského účtu: Rímsko-
katolícky farský úrad: SK16 0900 0000 0000 5418 0326.  

 
 

 

Milan Ferenčík 
 farár 


