
DEŇ FARSKEJ RODINY 

Vo štvrtok 5. júla  
na sviatok sv. Cyrila a Metoda 

pozývame všetky rodiny, 
veľkých a malých  
spoločne prežiť  

Deň farskej rodiny. 
Stretneme sa na ulici pred kostolom 

popoludní o 15:00 pri spoločnej modlitbe 
Korunky k Božiemu milosrdenstvu, 

po ktorej otvoríme zábavný program. 
Čaká nás skákací hrad, maľovanie na tvár, 

kreatívne a súťažné stanovištia pre rodinné tímy, 
stolný tenis, lukostreľba, 

infostánok o Anke Kolesárovej,  
penové nebíčko od hasičského zboru, 

guľáš, pivo, kofola.  

 
LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR 

pre deti základných škôl v spolupráci s OZ Deti - Mládež - Rodina 
organizujeme 12. - 17. augusta 2018 

v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch. 
Formou zábavných hier sa deti zoznámia s biblickými postavami 

a príbehmi zo Starého zákona. 
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. 

Vyplnené prihlášky treba odovzdať ešte pred ukončením školského roka 
v katechetickej miestnosti: 

 v nedele po rodinnej sv. omši (v čase 10:30 – 11:00) 

 vo štvrtky po detskej sv. omši (v čase 18:45 – 19:15) 
 

Účastnícky poplatok 100 € zahŕňa: ubytovanie, stravu (5x denne + pitný 
režim), dopravu objednaným autobusom, vstupenky do múzeí a rekreačných 
zariadení v Starej Ľubovni, Červenom Kláštore a Vyšných Ružbachoch. 
Účastnícky poplatok treba uhradiť do 1.7.2018: 

 buď v hotovosti pri odovzdaní prihlášky 

 alebo bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v prihláške. 
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LITURGICKÝ PROGRAM  –  11. týždeň v Cezročnom období 
 

 
 

18.6.2018 

 

 
Pondelok 

6:30 
15:00 
16:30 
18:00 

+ Elena, Jaroslav 
+ Mária 
pohrebná sv. omša  + Emília 
poprimičná sv.omša  za farnosť 

 
19.6.2018 

 
sv. Romuald 

6:30 
15:00 
18:00 

ZBP Pavol Uličný (60 r.) 
+ Margita, Mariana 
+ Ján Hreho 

 
 

20.6.2018 

 
 

Streda 

6:30 
15:00 

 
 

18:00 

+ Miroslav 
+ Michal 

15:30 tichá adorácia 
17:30 moderovaná adorácia 

+ Ján a Jolana Drenčakoví 
 
 

21.6.2018 

 
sv. Alojz  
Gonzága 

6:30 
15:00 
18:00 

 

ZBP Ján a Ján Leškoví 
+ Jana Keresturiová 
sv. omša za účasti detí  
ZBP novomanželia Haščákoví 

 
 
 

22.6.2018 

 

 

sv. Ján Fišer, 
Tomáš Morus 

6:30 
15:00 
18:00 

+ Andrej, Mária, Ján, Anna, Katarína 
+ Ján 
sv. omša novokňaza Michala Lacka (KNV) 
ZBP a dary Ducha Sv. pre rodinu Anny 

 
 
 

23.6.2018 

 

Sobota 
6:30 

15:00 
18:00 

ZBP Mária Hreusová 
sobáš Ján a Ružena 
ZBP Lukáš 

 
 

24.6.2018 

 
NARODENIE 

SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 

7:00 
8:00 
9:30 

 
11:00 
17:30 
18:00 

Za farnosť 
ZBP Dominika 
rodinná sv. omša   ZBP a vnútorné 

uzdravenie Roman, Klaudia a Lukáš 
ZBP Ján Čorňák 
pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu 
+ Ján 

 
Farský list neprešiel jazykovou korektúrou. Za prípadné chyby sa ospravedlňujeme. 

http://www.svrodina.sk/


FARSKÉ OZNAMY  

Ďakujeme za vašu podporu far-
ského bulletinu dobrovoľným finan-
čným príspevkom, vďaka ktorému 
môže vychádzať každú nedeľu.  
 
V pondelok o 18:00 bude v našom 
kostole sláviť poprimičnú sv. omšu 
novokňaz Michal Pavlík, ktorý 
v našej farnosti vykonával diakon-
skú službu. Po sv. omši ho môžete 
osobne pozdraviť v pastoračnom 
centre a prijať individuálne novo-
kňazské požehnanie. 
 
V nedeľu 24.6. je zbierka na 
investičné výdaje kostola. PBZ za 
vašu starostlivosť o Boží dom.  
 
29.6. je zbierka na dobročinné 
diela Sv. Otca. 

V pondelok 2. júla o 14:00 odchádza 
autobus na púť na Mariánsku horu 
v Levoči. Záujemcovia sa môžu 
zapísať vzadu pri knihách. 
 
Ruženec sa predmodlieva 4. ruža.  
 
V júni je ruženec v nedeľu o 17.00 
a po ňom pobožnosť k NSJ. 
 
O pomoc pri upratovaní v piatok 
večer prosíme 4. skupinu. PBZ! 
 
5. júla Vás pozývame na DEŇ 
FARSKEJ RODINY s programom pre 
veľkých i malých na Ulici Sv. rodiny 
od 1500 do 1800. 

PRIHLASOVANIE SA 
NA BLAHOREČENIE 

 
Od 1. júna je spustená registrácia 
účastníkov na slávnosť blahorečenia 
Božej služobnice Anny Kolesárovej. 
Slávnosť blahorečenia prebehne na 
štadióne Lokomotívy na Čermeli. Jeho 
kapacita je 30 000 ľudí. Miest na 
sedenie je cca 7000 tisíc, vstup na tieto 
miesta bude obmedzený bezplatnou 
vstupenkou. Vstupenky budú distri-
buované do farností po ukončení 
registrácie. Preto vás prosíme regi-
strovať sa nasledovným spôsobom: 
Záujemcovia nech sa nahlásia do 
zoznamu na zadnom stolíku do 15. 
júla a nech uvedú, či chcú aj lístok na 
sedenie. Po tomto termíne našu 
farnosť zaregistrujeme. Následne, na 
základe požiadavok z celého Slovenska, 
budú lístky na sedenie primerane 
prerozdelené a distribuované na farské 
úrady. Tam sa prerozdelia medzi tých 
ľudí zo zoznamu, pre ktorých budú 
najpotrebnejšie (zohľadní sa vek, 
zdravotný stav...). Prosím, počítajte s 
tým, že počet lístkov, ktoré reálne 
obdržíme, bude nižší, ako naša 
požiadavka. Tiež neplatí pravidlo, že 
kto sa prihlási skôr, ten má auto-
maticky lístok na sedenie. Na slávnosť 
je dovolené zobrať si zo sebou malé 
skladacie stoličky, ktoré zvyknete 
nosievať na púte. 
 

ZBIERKA 
ŠKOLSKÝCH POTRIEB 

 
Arcidiecézna charita Košice nás pozýva 
zapojiť sa do celoslovenskej zbierky 
školských potrieb. Darovaním rôznych 
pomôcok pre školákov môžete pomôcť 
dobre naštartovať nový školský rok 
tým najchudobnejším.  
Vítané sú školské pomôcky a potreby: 
farbičky, fixky, pravítka, perá, zošity, 
školské tašky, vodové či temperové 
farby a iné užitočné veci do školy.  
Jedinou podmienkou je, aby darované 
školské potreby boli funkčné a 
nepokazené. 

Zbierka v našom kostole bude 
29. júna 2018 pri sv. omšiach. 

 

V prípade potreby si môžu aj žiaci 
z našej farnosti zo sociálne slabších 
pomerov prísť vybrať, čo potrebujú. 

 

Ďakujeme vám za ochotu pomôcť! 

 

OHLÁŠKY 
    
 

Ing. Ján Lukáč 
a Ružena Fedorová 

*** 
Ing. Dominik Veľas 

a MUDr. Lucia Kerekaničová 
*** 

Gerhard Bröstl 
a Lenka Beňáková 

*** 
Ján Lukáč 

a Zdenka Bujňáková 

PÚŤ RODÍN 
DO MALEJ VIESKY 

 
V nedeľu 1. júla pozývame  
všetky rodiny spolu s deťmi  

na rodinnú púť do Malej Viesky 
pre rodiny prvoprijímajúcich detí; 
rodiny s deťmi z rodinného zboru, 

rodiny z nedeľných rodinných 
omší a všetky rodiny z farnosti. 

 
9.30 odchod osobnými autami  
(10 km) alebo vlakom do Kostolian 
nad Hornádom 
9:45 zraz pri ihrisku v Kostoľanoch 
nad Hornádom 
10:00 pešia púť (2 km chodník) do 
pútnického kostola v Malej Vieske  
11:00 sv. omša v pútnickom 
kostole v Malej Vieske (možnosť 
prísť autom až ku kostolu) 
12:00 rodinný piknik z vlastných 
zásob (môžete si zobrať deky, 
karimatky na sedenie vonku) 
13:00 zábavné aktivitky pre deti 
na stanovištiach okolo kostola 
14:00 guláš, opekačka 
15:00 Korunka k Božiemu 
milosrdenstvu a požehnanie 
16:00 kostoľanská zmrzlina alebo 
návšteva farskej minizoo 
 

Príďte vo výročný deň vzniku 
našej farnosti na spoločnú púť 

rodín k Panne Márii!   



 


