
   

 RÍMSKO - KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD 

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

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

                            Hluchým dáva sluch a nemým reč 

 Liturgický prehľad čas  úmysel 

Pondelok 

6.9. Féria 18.o0 †Štefan Oles starší a mladší 

Utorok 

7.9. 

Sv. Marka Križina, Melichara 
Grodzieckeho a Štefana 
Pongrácza, kňazov 
a mučeníkov,  Spomienka 

18.o0 †Mária a Jozef Šálka 

Streda 

8.9. Narodenie Panny Márie 7.o0 
ZBP pre Janku a Anešku 
s celou rodinou 

Štvrtok 

9.9. 
Féria 18.o0 †Štefan a Anna Karas 

Piatok 

10.9. Féria 18.o0 ZBP pre novomanželov 

Sobota 

11.9. Féria 7.30 †z rodiny Biňasovej  

Nedeľa 
12.9. 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 
NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

8.00 Boží ľud  

1o.o0 
ZBP pre novomanželov 
Filipa a Martu 

 

1. Upratovanie kostola. Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol. Prosím 
o upratovanie kostola skupina č. 5: Ľubomír Varga, Marián Duda, Daniel Ondrík, 
Jaroslav Kabáč, Martin Števuliak. Pán Boh zaplať všetkým!  
Ďakujem všetkým za upratovanie kostola a farskej budovy. 

2. Zbierka na DKÚ. Minulú nedeľu sa konala zbierka na Diecézny katechetický úrad 
Spišskej diecézy. Vyzbieralo sa 335,81€. Dobrodincom Pán Boh zaplať. 

3. Sviatosť manželstva. Lukáš Laho, Rc., syn Miroslava a Gabriely rod. Cucorovej, narodený 
v Nových Zámkoch a bývajúci v Šuranoch a Alžbeta Dudová, Rc., narodená v Trstenej 
a bývajúca v Čimhovej č. 18, ohlasujú sa dnes po II. krát.,  
Ďalej, Tomáš Šálka, Rc., syn Jozefa a Ľubice rod. Landiakovej, narodený v Trstenej 
a bývajúci v Čimhovej č.119 a Dana Bonková, Rc., narodená v Trstenej a bývajúca 
v Hladovke, ohlasujú sa dnes po I. krát., kto by vedel o prekážke, nech to nahlási na Farský 
úrad, zároveň odporúčam snúbencov do vašich modlitieb. 

4. Milodary. Rodičia birmovancov darovali kostolu ornát s motívom Duchu Svätého 
a kalichovú súpravu. PBZ! 
Bohu známa venovala na kostol 200€. Pán Boh zaplať!  
 
 
 
 
 



  Opatrenia.  
Vzhľadom na presun nášho okresu na budúci týždeň do oranžovej zóny v rámci COVID 
automatu Informujem Vás o opatreniach aj zásadách, ktoré sme urobili s vedomím, že 
Vám môžu pomôcť pri uplatňovaní toho istého vo Vašich farnostiach: 
- Z dôvodu jednoty a pokoja sme zvolili za základ “ základ “ ako kritérium pre vstup na 

svätej omše, preto sme pridali v nedeľu jednu svätú omšu; 
- Usilujeme sa zachovať povinnosť mať zoznam, pri účasti 25%, ktorú oznámime 

veriacim v oznamoch tejto najbližšej nedele – predovšetkým požiadaním, aby účastníci 
bohoslužieb priniesli a do košíčka vložili malý lístok svojím so svojím menom a 
priezviskom a mobilným číslom telefónu, pričom vyhlásim, že budem zaobchádzať 
ich údajmi podľa zásady džípy jar GBPR; 

- Všetko si môžeme ešte objasniť na stretnutí v Ústí na rekolekciách. 
 


