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                                                 FARSKÉ  OZNAMY 
 
 

2. veľkonočná nedeľa  „B“ – 12.04.2015 
 

Božie 
milosrdenstvo 

Nedeľa 
12.4. 

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 – v Hodine 
milosrdenstva sa pomodlíme Korunku. Každý, kto si dnes pri 
verejnom vystavení obrazu BM v kostole nábožne uctí tento obraz, 
pristúpi k sv. prijímaniu a pomodlí sa modlitbu Pána a Verím v Boha 
a pridá nábožný vdych vzývajúci BM – Milosrdný Ježišu, dôverujem 
Ti, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.  

Výročie 
konsekrácie 

kostola 

Pondelok 
13.4. 

Nakoľko výročie konsekrácie farského kostola – 10. výročie, pripadlo 
na deň veľkonočnej oktávy, slávenie prekladáme na 13.4.2015. Zajtra 
pri sv. omši oslávime toto výročie o 18.00. Pozvali sme kňazov 
a pozývame aj vás všetkých, aby sme toto výročie náležite a dôstojne 
si pripomenuli. Pozvite aj svojich známych a priateľov. Ráno sv. 
omša nebude. 

Poľsko 
Krakov 

Lagiewniki 
 

Sobota 
9.5. 

Dňa 9. mája 2015 organizuje Rádio Lumen 11.  rozhlasovú púť do 
Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Bližšie informácie o 
programe nájdete v na plagáte, ktorý je na výveske. Prihlásiť sa 
môžete v sakristii. Poplatok je 17.eur. 

Výberové konanie  
ABU vyhlasuje konkurz na miesto -Údržbár technickej správy budov. 
Info na výveske. 

Spoločenstvo Sv. 
Michala Archanjela 

 

Spoločenstvo Sv. Michala Archanjela Vás pozýva na animovanú 
adoráciu, ktorá sa bude konať v Seminárnom kostole 16. apríla so 
začiatkom o 18.00 hod. Adoráciu bude viesť o. Imrich Degro a bude 
zameraná na vnútorné uzdravenie. Ďalšia adorácia bude 28.mája. 

Zbierka  
Nedeľa 
12.4. 

Dnes po sv. omši je pravidelná mesačná zbierka na kostolné potreby. 

ROZPIS BOHOSLUŽIEB 

Deň 
dátum 

Liturgické slávenia 
a stretnutia 

Farský kostol 
KE  - Krásna 

Nižná 
Hutka  

Vyšná  
Hutka 

Pondelok   
13.4. 

10. výročie konsekrácie 
farského kostola 

 18.00   

Utorok 
14.4. 

 7.00 18.00 17.00 18.00 

Streda 
15.4. 

 7.00 18.00 
pohrebná 

+Milan Maďar 
  

Štvrtok 
16.4. 

 7.00    

Piatok 
17.4. 

  18.00   

Sobota 
18.4. 

 8.00    

Nedeľa 
19.4. 

3. veľkonočná nedeľa 8.30 10.30 8.30 9.45 
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