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PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                 

Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy 
 

 Liturgický prehľad čas úmysel 

Pondelok 
8.2. 

Sv. Jozefíny Bakhity, panny  

Za obete obchodovania 
 †Mária 

Utorok 
9.2. 

Za rodiny farnosti  ZBP pre Martin 

Streda 
10.2. 

Sv. Školastiky, panny,  

spomienka        
 †kňaz P.Pavol Uličný, SVD 

Štvrtok 
11.2. 

Preblahoslavenej Panny 

Márie Lurdskej, ľ. spomienka 
Svetový deň chorých 

 †kňaz don Jozef Sobota, SDB 

Piatok 
12.2. Za manželské páry  †Jozef Obrtáč 

Sobota 
13.2. 

Za rodiny, manželstvá, 
snúbencov a zaľúbených 

 ZBP pre rodinu Škulejovú 

Nedeľa 
14.2. 

ŠIESTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ   

Boží ľud 
Svetový deň manželstva 

 

1. Deň modlitby za obete. 7. Medzinárodný Deň modlitby a povedomia 
o obchodovaní s ľuďmi je iniciatívou Svätého otca Františka, ktorého 
túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do všetkých miest a regiónov. 
Za Medzinárodný deň modlitby určil Svätý Otec 8. február, (2015) keďže 
tento deň je dňom liturgickej spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu, otrokyňu 
zo Sudánu, ktorá sa stala svätou.  

2. 29. Svetový deň chorých. Svetový deň chorých sa každoročne slávi od 

roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný 
nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie 
podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť 
smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi spomienku na Pannu 
Máriu Lurdskú.  

3. NTM. Tohtoročná kampaň NTM sa presúva do ONLINE priestoru. Štartujeme už túto 

nedeľu! Tému bezpečia v manželstve sme sa rozhodli priniesť priamo do obývačiek 
manželských párov pod názvom ››NTM doma«. Od nedele 7. do nedele 14. 2. môžete 
postupne na našom webe sledovať podnety, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie. 
4 témy pre budovanie bezpečia: ZÁVÄZOK, PRIJATIE, PRIATEĽSTVO, ODPUSTENIE, 
ako aj 4 témy, ktoré ho ohrozujú: KRITIKA - EGOIZMUS - NEÚCTA - NUDA. 
 

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 


