
             Rímskokatolícka cirkev 
          Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Podolínec 

  Námestie Mariánske 20/20, 065 03  Podolínec 

           Farské  oznamy 

           Nedeľa 28. júna 2020 
              Farský úrad: 052/4391204,   E-mail: farapodolinec@gmail.com 

 

Liturgický kalendár týždňa: 

NEDEĽA: TRINÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov; slávnosť; prikázaný sviatok 

Utorok: TE DEUM, poďakovanie na záver školského roka 

Štvrtok: Návšteva Panny Márie; sviatok 

Piatok: Sv. Tomáša, apoštola; sviatok; Prvý piatok mesiaca 

Sobota: Panny Márie v sobotu; ľubovoľná spomienka 

NEDEĽA: SV. CYRILA A METODA, slovanských vierozvestov; slávnosť 

   
 

Sväté omše počas týždňa: 

Budúcu nedeľu:          8.00  a  9.30 hod.          Kláštor:  6.30  a 18.30 hod. 

Sv. Petra a Pavla: 8.00  a 18.30 hod. 

Utorok – TE DEUM: 8.00 hod. – Poďakovanie na záver školského roka 

Ostatné dni: ráno:   v stredu a v sobotu  o 7.30 h. 

 večer: 18.30 hod. v pondelok, vo štvrtok a v piatok 
       

Úmysly svätých omší: 
 

Pondelok: 
8.00 Za ľud farnosti 

18.30 + Tomáš, Mária a Tomáš Matava 

Utorok: 8.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dobrodenia v školskom roku 2019/2020 

Streda: 7.30 + Paulína Kuzárová 

Štvrtok: 18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Jána 

Piatok: 18.30 + Helena Polačeková 

Sobota: 7.30 + Jozef a Agnesa 

Nedeľa: 
8.00 Za ľud farnosti 

9.30 Za Božie požehnanie pre členov ružencového bratstva 
 

 

Ďalšie oznamy: 
 

♦ Dnes popoludní o 14.00 hod. pozývame všetkých na modlitby matiek do farského kostola. 

♦ V pondelok o 14.00 hod. bude pohreb so sv. omšou + Karola Urbana. 

♦ V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom budem 

vysluhovať v utorok a v stredu pol hodiny pred sv. omšou; vo štvrtok a v piatok od 16.30 hod. 

do 18.15 hod.  Ku sv. spovedi pristupujeme s rúškom na tvári! Ku chorým pôjdeme v piatok od 

9.00 hod. 

♦ Na prvý piatok hodinu pred sv. omšou eucharistická adorácia zakončená pred sv. omšou 

odprosujúcou pobožnosťou a eucharistickým požehnaním.  

♦ Fatimská sobota – spoločná modlitba posvätného ruženca ráno o 7.00 hod.  
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