
FARSKÉ OZNAMY 
      FARNOSŤ LIPTOVSKÁ OSADA 

Kont: tel. č. 044/43 96 212 

Farský účet: SK40 0900 0000 0000 5671 1303 

20.2.2023 – 26.2.2023 
 

 

FARSKÝ KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA 

DEŇ OSLAVA HODINA SV. OMŠE 
ÚMYSEL SV. OMŠE 

POBOŽNOSŤ 

Pondelok 
20.2.2023 

Zmierna poklona  
pred pôstom fašiangy 

16:30 Poklona pred sviatosťou oltárnou 

17:30 +Marián Maga 

UTOROK 
21.2.2023 

Zmierna poklona  
pred pôstom fašiangy 

7:30 
+Jozef + Alojzia 

Máliková 
Po sv. omši Poklona pred sviatosťou oltárnou 

14:00 pohreb + Pavol Bačovský 

STREDA 
22.2.2023 

POPOLCOVÁ STREDA 
Prísny pôst !!!!! nejesť mäso 

8:00 Na úmysel kňaza 

17:30 
+Pavel + Justína 

Tregerová 

ŠTVRTOK 
23.2.2023 

Štvrtok po popolcovej strede 17:30 

+František + Cecília 
Bullová                                       

+ dcéra Božena 

PIATOK 
24.2.2023 

Piatok po popolcovej strede                                                                     

DETSKÁ SV. OMŠA 

17:30 Krížová cesta  - deti 

18:00 
+Brigita + Neftan 

Jusko 

SOBOTA                
25.2.2023 

Sobota po popolcovej strede 7:30 
Poďakovanie Bohu                  

za Božie dobrodenia 

NEDEĽA 

26.2.2023 

PRVÁ  

PÔSTNA NEDEĽA 

8:00 
+Anna Gajdošová 

nedž. 70r.  

10:00 Za veriacich farnosti 

14:00 Krížová cesta - kňaz 

 NEDEĽNE STRETKÁ:  na fare po 2 sv. omši deti  a mládež, v piatok nácvik spevokol detský o 16:30 hod.  

 JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU: na budúcu nedeľu po sv. omšiach pri východe z kostola . PBZ 

 MESAČNÁ OFERA: činila  z minulej nedele 757,70 Pán Boh odplať. 

 POPOLCOVÁ STREDA: budeme poznačení popolom. Prísny pôst (jesť 3x denne, z toho 

iba raz do sýta) a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (v tento deň sa nenahradzuje 

zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia). (kán.1252 KKP: „Zákon 

zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však 

zaväzuje všetkých plnoletých /18 r./ až do začatia šesťdesiateho roka života. 

 SV. PÔST: vyhýbať sa hlučným zábavám, diskotékam. Prichádzajte na krížové cesty 

a sv. prijímanie v piatok  a nedeľu nevynechajte si krížovú cestu. Zakazuje sa zdobiť 

oltáre kvetmi a hudobné nástroje len na udržiavanie a sprevádzanie spevu.  

 ÚPLNE ODPUSTKY  CEZ PÔST: v čase sv. pôstu môžeme získať úplne odpustky za obvyklých 

podmienok úplne odpustky ten: 1. Kto sa zúčastní verejnej pobožnosti krížovej cesty 2.Kto aspoň 15 

minút číta a rozjíma o umučení a smrti Pán a Ježiša 3. Kto sa  v piatok po sv. prijímaní pomodlí modlitbu: 

Dobrý a preláskavý Ježišu. 


