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FARSKÉ OZNAMY 
Piata cezročná nedeľa 

10. február 2019 
 

Liturgický kalendár:  
Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spomienka a  

 Svetový deň chorých - vysluhovanie pomazania chorých v našej farnosti 
NEDEĽA: 6. cezročná nedeľa 
 

Časy a úmysly sv. omší:  

PO 11.2. Forbasy 16.30 - pre chorých + z rodiny Dubjel (č. 116) 
Hniezdne 18.00 - pre chorých + Judita a František Pardus 

UT 12.2. Forbasy 7.00 !! + Jozef Líška 
ST 13.2.    
ŠT 14.2. Hniezdne 18.00 - pre deti + Katarína, Jozefína, Štefan a Martin 
PIA 15.2. Hniezdne 18.00 - pre mládež + Jozef Grigerek 
SO 16.2. Hniezdne  15.00 !! - vigílijná + Štefan, Marciána a Jozef Krafčík 

NE 17.2. 
Forbasy 9.00  PRO POPULO / za veriacich farnosti 

Hniezdne 10.30 ZBP Andrej Lešňák (70 rokov) 
 

♦ OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva majú v úmysle prijať:  Dávid Fecko (SL) a  Daniela Šromovská  (Hniezdne). Ohlasujú sa                
druhýkrát. A  Ľuboš Osifčin  (Hniezdne) a  Zuzana Kozáková  (Chmeľnica). Ohlasujú sa prvýkrát. 

♦ BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO pozýva svojich členov na stretnutie 10. februára 2019 o 14.00 v pastoračnom                
centre na fare.  

♦ FAŠIANGOVÉ POSEDENIE - v sobotu 16.2.2019 od 16.00. Nejde o ples, ale o posedenie. Nepotrebujete žiadnu špeciálnu                 
róbu ani frizúru. Príďte sa zabaviť. Lístky si môžete kúpiť do pondelka 11.2.2019.  

♦ FARSKÁ PÚŤ 2019: uskutoční sa v termíne  14.-17.  mája 2019 do Prahy , vlakom. Odchod z Popradu v utorok 14.  mája 2019 o                      
8.54, návrat do Popradu v piatok 17.  mája 2019 o 14.25. Prosím, záväzný záujem nahláste v sákristii, aby sme vedeli objednať                     
dopravu a ubytovanie, najneskôr do 28.2.2019. Deti zo školy musia ospravedlniť rodičia. Deti do 15 rokov, ktoré nemajú                  
občiansky preukaz, potrebujú cestovný pas. Predbežná cena za dopravu a ubytovanie 3 noci bez stravy 91€. Prečo tento termín?                   
15. mája sú v Prahe svätojánske slávnosti Navalis, ktorých sa chceme zúčastniť. Viac na webe:  www.navalis.cz .  

♦ ZVONČEK: Minulú nedeľu 3.2.2019 bolo v “zvončeku” darované:  vo Forbasoch  264 ks darov v sume 265€ priemerne jeden                  
dar vo výške  1€ ,  v Hniezdnom  543 ks darov v sume 319,8€ priemerne jeden dar vo výške  59 centov . 

♦ DARY: Bohuznámi darovali na kostol  20€ .   Pán Boh zaplať! 
 

DARUJ NA KOSTOL 1% ZO SVOJICH PRÍJMOV 
Načo sú farnosti potrebné peniaze? Na      
prevádzku, udržiavanie a opravy kostola,     
pastoračného centra, či fary. Ako to      
realizovať? Ak platí, že 10% príjmov mi       
nepatrí (a mám to rozdať), darujem na       
kostol, do zvončeka, aspoň 1% zo svojho       
mesačného príjmu .  Čo je to mesačný      
príjem?  Je to mesačná výplata, dôchodok,      
dávka.  Nie je to veľa?  Na bežnú spotrebu        
(aj denne) míňame oveľa viac: Napr.      
balíček cigariet stojí približne 3€, pivo      
priemerne 1€, káva v kaviarni aj 2€, lístok        
do kina 5€, mesačný účet za telefón a        
internet je vo výške...  Koľko je 1% z        
príjmov? Ak mám príjem napr.  400€      
mesačne, môžem mesačne darovať 4€ na      
kostol, teda 4 nedele v mesiaci po  1€ , ak         

mám príjem 800€, 4 nedele v mesiaci po 2€...  Ak by každý dospelý daroval 1% z príjmov, neboli by potrebné mesačné ani                      
špecializované farské zbierky. Ď a k u j e m e ! 

http://www.navalis.cz/

