
 Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť Šuňava 

OZNAMY 
6. 2.– 12. 2. 2023 

5. nedeľa v Cezročnom období 
 

Prehľad liturgických slávení:  

 
 
 
 

 
Program sv. omší:  

Kostol Všetkých svätých   Kostol svätého Mikuláša 

Pondelok 18:30 + Štefan, Pavol a rodičia (218)   

Utorok   18:30 
+ Anna Chlebovcová (1. výročie) 
(299) 

Streda 14:00 
+ Veronika Kulachová 
(pohrebná) 

  

Štvrtok   18:30 + rodičia a súrodenci (334) 

Piatok 18:30 + Ján, Mária a rodičia (61)   

Sobota   7:00 
+ z rod. Hudákovej, Polákovej 
a Čižmárovej (468) 

Nedeľa 10:00 Za veriacich 8:00 
+ Ján, Michal, rodičia a svokrovci 
(357) 

 Dnes bude o 14:30 hod. vo Farskom kostole pobožnosť na prvú nedeľu s Eucharistickým 
požehnaním. 

 V piatok bude detská svätá omša. 

 V piatok bude po sv. omši stretnutie s birmovancami. 

 V sobotu bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi: 3. A – 9:00 hod. 
3. B – 10:00 hod. 

 Aktuálne prechádzame na novú internetovú farskú stránku. Odteraz ju nájdete na adrese:  
www.farnostsunava.sk 

Za jej vynovenie vyslovujem úprimné poďakovanie Lukášovi Bérešovi. 

 Ako som už včera písal na Facebooku, chcem sa v mene svojom a aj v mene všetkých z celého srdca 
poďakovať dobrovoľným hasičom a všetkým, ktorí na úkor svojho voľného času a spánku pracovali 
na odstránení snehovej kalamity v posledných dňoch. Robili a robia to bez nároku na odmenu, 
z lásky k ľuďom a našej dedine. Taká služba má u dobrého Boha veľkú hodnotu, lebo podľa slov 
apoštola Petra, láska k blížnym zakrýva množstvo hriechov. Zaslúžia si vskutku našu úctu a vďaku. 
Zahrňme ich do svojich modlitieb.  

 Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých od 15 do 30 rokov spoločne 
putovať na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. 
Mladí majú na výber z dvoch možností - zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo 
sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude 
zabezpečená autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť 
registrácie nájdete na webovej stránke www.svetovednimladeze.sk. 

  

Pondelok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 

Piatok Sv. Školastiky, panny, spomienka 

Nedeľa 6. nedeľa v Cezročnom období 

http://www.farnostsunava.sk/
http://www.svetovednimladeze.sk/
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Pokračovanie:  

 

Z upratovania Farského kostola obetovali   80,- € 
Z upratovania Kostola sv. Mikuláša obetovali  50,- € 
Z krstu Michaely Matejkovej obetovali   50,- € 
Z pohrebu Viktora Smreka obetovali   100,- € 

Pán Boh zaplať všetkým darcom! 


