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FARSKÉ OZNAMY – KROMPACHY  
 

v týždni od 23. januára do 29. januára 2023 
 

 
 
 

Farnosť Krompachy s filiálkou Slovinky môžete podporiť  
milodarom na číslo účtu: SK90 0900 0000 0001 0137 9582 

 

 

 

Deň Liturgia Hodina Úmysel svätej omše 

PO 
 

23.01. 

Sv. Jána Almužníka,  
biskupa 

 

Ľubovoľná spomienka  

7:00 † Mária a Jozef Vlčekovci 

18:00 Za zdravie pre Erika 

UT 
 

24.01. 

Sv. Františka Saleského,  
biskupa a učiteľa Cirkvi 

 

Spomienka 

7:00 † Ján, Marta, Ľubomír a Anna 

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Elišku 

ST 
 

25.01. 

OBRÁTENIE SV. PAVLA,  
APOŠTOLA 

 

Sviatok 

7:00 
Za zdravie a Božie požehnanie  
pre Máriu, Jozefa a Martu s rodinami 

18:00 
† Ján Gajdoš a rodičia; 
† Ladislav a Apolónia Bucovci 

ŠT 
 

26.01. 

Sv. Timoteja a Títa,  
biskupov 

 

Spomienka 

7:00 † z rodiny Gmucovej a Thanovej 

18:00 
Za zdravie a Božiu pomoc  
pre Pavla Šimoňáka s rodinou 

PI 
 

27.01. 

Sv. Angely Merici,  
panny 

 

Ľubovoľná spomienka 

7:00 
Na poďakovanie P. Bohu za 50 rokov 
manželstva Márie a Jána a za zdravie 
a B. pomoc pre nich a pre celú rodinu 

18:00 † Jozef Murár (2. výročie smrti) 

SO 
 

28.01. 

Sv. Tomáša Akvinského,  
kňaza a učiteľa Cirkvi 

 

Spomienka 
 

Večer: Vigília 4. cezročnej nedele 

7:00 † Ján Ferencz 

18:00 
Na poďak. P. Bohu za prežité roky  
a za zdravie a B. pomoc pre Katarínu 

NE 
 

29.01. 

ŠTVRTÁ 
 

CEZROČNÁ   
 

NEDEĽA 

8:00 † Štefan a Júlia 

10:30 † z rodiny Krokusovej 

17:30 Eucharistická adorácia s požehnaním 

18:00 ZA FARNÍKOV 
 

 

Sväté omše v Slovinkách v týždni od 23. 1. do 29. 1. 2023 
 

 

 
Piatok (27. 1.) o 16:00 hod. 
 

Nedeľa (29. 1.) o 9:15 hod. 
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❖ Z rozhodnutia Svätého Otca Františka je dnes (22. 1.) Nedeľa Božieho slova (apoštolský 

list Aperuit illis z 30. 9. 2019). Nech dnes nikomu z nás nechýba Božie slovo v rukách, 

v mysli i v srdci. Veď sv. Hieronym nám vo svojom Prológu pripomína, že neznalosť 

Písma je neznalosťou Krista. 
 

❖ Do stredy (25. 1.) potrvá Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zahrňme do svojich 

modlitieb aj tento úmysel Cirkvi a modlime sa najmä v tomto týždni za znovuzjednotenie 

nás kresťanov. Budeme sa za to naďalej modliť aj spoločne v závere svätých omší. Ten, 

kto sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb 

a na zakončení tohto Týždňa (25. 1.), po splnení obvyklých podmienok môže získať úplné 

odpustky. Materiály k tohtoročnému Týždňu nájdete na webstránke našej farnosti. 
 

❖ V piatok (27. 1.) o 18:00 hod. bude svätá omša za účasti detí (detská). Pred ňou bude 

o 17:00 hod. nácvik piesní pre deti v budove Základnej umeleckej školy. Na túto svätú 

omšu pozývame všetky deti s rodičmi, najmä prvoprijímajúce. 
 

❖ V sobotu (28. 1.) po rannej svätej omši prosíme o upratovanie nášho chrámu členov ruže  

p. Patakyovej. Prosíme aj vás ostatných o ochotu prísť pomôcť. 
 

❖ V sobotu (28. 1.) v Kluknave bude miništrantský futbalový turnaj. Začne sa o 8:00 hod. 

svätou omšou v kluknavskom farskom kostole. Rodičia, ktorí majú k dispozícii auto, môžu 

zaviezť našich miništrantov priamo do Kluknavy; ostatní môžu prísť o 7:30 hod. na faru. 
 

❖ Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára nový ročník košického formačno-akademického 

programu. Pozvaní doň sú študenti a mladí pracujúci vo veku 18 – 30 rokov. Program trvá 

od februára do mája a pozostáva z týždenných stretnutí v Košiciach. Dvanásť účastníkov 

si spolu s moderátorom bude prechádzať prečítané texty z oblasti filozofie a teológie 

a hľadať odpovede na otázky viery a morálky. Prihlasovanie trvá do konca januára. Viac 

nájdete na webstránke Spoločenstva Ladislava Hanusa slh.sk/kosice. 
 

❖ Milodary pre farnosť: z pohrebu † Dariny Tóthovej 50 €; dr. Mária Petrášová 50 €; 

bohuznámi darcovia 40 € a 50 €. Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie.  
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