
 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vrútky 

FARSKÉ OZNAMY NA 4. NEDEĽU CEZ ROK (29.01.2023)  
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ÚMYSEL 

NEDEĽA 

7:30 

  4. NEDEĽA CEZ ROK 

+ Ján, Emília  

9:30 Za farnosť 

11:00 + Gitka, Jela, Naďa 

18:00 Za B. pož. pre rodinu Petra Maťovčíka  

PONDELOK 18:00  
Poďak. a prosba o B. pož. jubiluj. Julia(90r.). 
Peter(70r.)Jozef(70r.) 

UTOROK 
06:30:30 
18:00:00 

Sv. Jána Bosca, kňaza  
Za zdravie a B. pomoc pre Ľudovíta a Máriu  
+ Mária, Karol, Ján, Mária  

STREDA 
06:30 
18:00 

 
Za B. pož. pre Annu dožitých 8o r. života  
+Marta 

ŠTVRTOK 18:00 Obetovanie Pána  Za B. pomoc v chorobe a B. pož. pre Martina  

PIATOK 
06:30 
18:00 

SV. BLAŽEJA, BISKUPA 

A MUČENÍKA  
+ Erika, Milan, Erika, Milan  
Ružencové spoločenstvo  

SOBOTA 
06:30 
18:00 

 
Za B. pož. pre Gabiku 50 r. života  
Za zomrelých počas týždňa  

NEDEĽA 

7:30 

5. NEDEĽA CEZ ROK 

+ Anton, Veronika 

9:30 Za farnosť 

11:00 Poďak. a prosba o B. pož. pre Miloslavu 61 r. života 

18:00 + Emil, rodičia z oboch strán, Ján  



• V piatok pozývame prvoprijímajúce deti do KKD na stretko o 17:00. 

• Tento týždeň je prvý piatok spovedáme pol hodinu pred sv.omšami, v piatok od 17:00. 

V piatok bude celodenná adorácia. Zapísať na adoráciu je možné na stolíku vpredu. 

• V sobotu sa po ranej sv.omši budeme modliť fatimský ruženec. 

• Na spomienku sv. Blažeja v piatok 03.02. bude pri sv.omšiach požehnanie hrdla.  

• Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola a vytvorenie ďalších skupiniek, ktoré by sa mohli 

menej často striedať. V jednej skupinke je potrebných 6 osôb (ideálne). Kto by chcel 

pomáhať v tejto potrebnej službe, nech sa zapíše v sakristii. V službe druhým sa najviac 

prejavuje duch kresťanskej lásky. Vďaka. 

• V pondelok večer bude mať sv.omšu vdp. Ondrej Šmidriak, ktorý pôsobil v našej farnosti ako 

kaplán. Po sv.omši bude prezentovať skúsenosti z misíí v Rusku a Kazachstane. Srdečne 

pozývame. 

• Pozývame manželské páry na výnimočný manželský kurz Manželské večery, ktorý 

organizujeme v našej farnosti. Začíname už na budúcu nedeľu 5.2. o 16.30 hod v hornej sále 

KKD. Kurz bude prebiehať formou spoločnej večere, video prednášok a spoločného 

rozhovoru samotného manželského páru počas 8mich za sebou nasledujúcich nedeľných 

večerov. Manželské páry vedú rozhovor len medzi sebou, s nikým ďalším sa nezdieľajú. Cena 

jednej večere je 15 Euro na pár. Pre páry s malými deťmi bude zabezpečené stráženie. 

Kapacita hornej sály KKD je obmedzená, preto je potrebné sa nahlásiť čim skôr, najneskôr 

však do stredy 1.2. Na kurz sa môžete prihlásiť v sakristii kostola. Všetkých veriacich zároveň 

pozývame k spoločnej modlitbe za organizátorov aj manželské páry, ktoré sa rozhodnú sa 

kurzu zúčastniť. Modlime sa spoločne za tieto manželstvá, pretože zdravé manželstvo je 

základom zdravej rodiny. 

• Milé deti! 11.2. o 14:00 sa uskutoční karneval. Našou témou bude les. Tešíme sa na vaše 

kreatívne masky! Animátori 

• Vďaka za modlitby a obety pre farnosť. 

 


