
Rímskokatolícka cirkev Farnosť svätého Ondreja apoštola Spišské Hanušovce 
 

FARSKÉ OZNAMY 
19. – 26. február 2023 

 

Liturgický kalendár: 
 

nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období 

pondelok  

utorok  

streda Popolcová streda 

štvrtok  

piatok  

sobota  

nedeľa Prvá pôstna nedeľa 
 

Program bohoslužieb: 
 

nedeľa 

H 8.00 za požehnanie a zdravie rod. Ďžurňákovej 

P 9.30 +Ján, Michal, Katarína Krak 

H 11.00 za veriacich farnosti 

pondelok H 11.00 +Margita Kostková - pohrebná 

utorok H 18.00 +z rod. Graindovej a Štefaňákovej 

streda 
P 17.00 +z rod. Krakovej a Molitorisovej 

H 18.00 +Jožko Sičár, Jozef Barľák 

štvrtok H 18.00 za požehnanie a vieru pre Mariána a Mariku 

piatok 

H 17.30 pobožnosť Krížovej cesty 

H 18.00 za zdravie a požehnanie rod. Trebuňovej; +Ondrej Trebuňa 

H 19.00 Lamačské chvály – evanjelizačný koncert v sále kultúrneho domu 

sobota 

H 8.00 +Ján Mačuga, +z rod. Mačugovej, Kocúrovej a Olejárovej 

H 9.00- 12.00 adorácia Najsvätejšej Sviatosti 

H 10.00 – 12.00 sviatosť zmierenia 

H 18.00 svätá omša za účasti deti - +z rod. Neupauerových 

nedeľa 

H 8.00 za živých a zosnulých členov ruže p. Tomaľovej 

P 9.30 +z rod. Barľákovej a Gancarčíkovej 

H 11.00 za požehnanie rodiny, deti a vnúčat 

H 14.30 pobožnosť Krížovej cesty 
 

Príležitostné oznamy: 
 

Popolcová streda – je deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst a zdržovanie sa mäsitého 

pokrmu sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa 
dosýta najesť; pričom ešte možno dvakrát prijať trochu pokrmu v priebehu dňa. Zákon 
zdržovania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí završili štrnásty rok života; zákon pôstu však 

zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. 
 

Jarná zbierka na Charitu – na budúcu nedeľu po sv. omšiach. 
 

Milodary – z ruže p. Ovšonkovej 100,- €; z ruže p. Dudžákovej 110,- €. 
                                           Za milodary Pán Boh zaplať. 
 

 

 
 



VSTUP DO OBNOVY 
 

duchovná obnova na začiatku Pôstneho obdobia  
s P. ThLic. Jozefom Sukeníkom OFMConv. 

 

Spišské Hanušovce 24. – 26. február 2023 
 
 

 

Piatok 
 

17.30   krížová cesta 
18.00   svätá omša – úvod 
19.00   večer modlitieb a chvál – Lamačské chvály – kultúrny dom 
 
 
Sobota 
 

  8.00    svätá omša 
  9.00 – 12.00  eucharistická adorácia  
10.00 – 12.00  sviatosť zmierenia 
 
18.00    svätá omša za účasti deti 
 
 
Nedeľa 
 

   8.00  svätá omša 
   9.30  svätá omša Potok 
 11.00  svätá omša 
 14.30  krížová cesta 


