
FARSKÉ OZNAMY 
      FARNOSŤ LIPTOVSKÁ OSADA 

Kont: tel. č. 044/43 96 212 

Farský účet: SK40 0900 0000 0000 5671 1303 

 

30.1.2023 – 5.2.2023 
                             

 

FARSKÝ KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA 

DEŇ OSLAVA HODINA SV. OMŠE 
ÚMYSEL SV. OMŠE 

POBOŽNOSŤ 

Pondelok 
30.1.2023 

Pondelok                                                                        
po 4 týždni v Cezročnom období 17:30 

+Ján + Anna 
Mráziková 

UTOROK 
31.1.2023 

Sv. Jána Bosca, kňaza 7:30  Marián za zdravie  

STREDA 
1.2.2023 

Streda                                                                        
po 4 týždni v Cezročnom období 17:30 +Aladár + Mária Mrázik 

ŠTVRTOK 
2.2.2023 

OBETOVANIE PÁNA  
SVIATOK                                                    

Deň modlitieb za duchovné povolania.  

16:30 Adorácia  

17:30                        
s požehnaním sviec 

hromničky 
Za zdravie na úmysel 

PIATOK 
3.2.2023 

SV. BLAŽEJA -  spomienka 
Prvý piatok 

 
Detská sv. omša 

7:30 
Za Adamka  
ZPB škola 

16:30 Eucharistická poklona 

17:30 
Za ctiteľov Božského 

Srdca Ježišovho 

SOBOTA                
4.2.2023 

 Prvá sobota v mesiaci  
Fatimská sobota  

O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie  

7:30 Posvätný ruženec 

8:00 
Za veriacich farnosti 

z 5.2.2023 

NEDEĽA
5.2.2023 

4 nedeľa  

v cezročnom období 

8:00 
+Anna Šomegová                 

po mesiaci 

10:00 
+Zuzana Drozdíková 

po mesiac 

14:00 
Adorácia 

  Litánie k Božskému  
Srdcu Ježišovmu 

 

 MILODARY NA KOSTOL: 20,-€,15,-€ , farský účet SK40 0900 0000 0000 5671 1303 PBZ. 

 HROMNICE: štvrtok 2.2.2023 doniesť si sviece do kostola na požehnanie hromničky. 

V sakristii si môžete zakúpiť hromničku u kostolníkov už a dnes po sv. omšiach.   

 SV.BLAŽEJA: pri obidvoch omšiach požehnanie hrdla svätoblažejské požehnanie               

so sviecami. Odporúčam prísť aj s deťmi , aby sme im vyprosili dar zdravia.  

 OKOLO CHORÝCH: v stredu od 9:00 hod. dom dôchodcov o 13:00 hod.  

 SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM: pondelok 16:30-17:15 hod. nech prídu deti 

majú voľno zo školy, streda, štvrtok a piatok 16:00 – 17:15 hod. Aby ste už boli 

vyspovedaní na Hromnice.  

 VĎAKA: za všetky blahoželania na moju 50-ku, dary a listové  blahoželania, modlitby 

sv. omše. Chcem vysloviť veľké Pán Boh zaplať. Chcem vás tiež uistiť, že pamätám na 

vás v svojich modlitbách.  



List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023 

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú 

naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny 

Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v 

kategórii najlepšia diplomová práca.  

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma čakal tam 

„vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade mi to dalo veľmi 

veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne prepájať s mojou prácou. No 

podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna, pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila 

som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny, neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať 

vpred. Pamätám sa, ako pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. 

Myslím si, že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa  

Katolícka univerzita líši od ostatných.“  

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v 

Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím poslaním 

formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie pridať sa k nám a 

vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.  

Jaroslav Demko  

rektor KU v Ružomberku  

 


