
 = prikázaný sviatok; d = detská omša; P = pastiersky list;  = stream na FB 

Farské oznamy po 6. veľkonočnej nedeli  
RKC, Farnosť Turčiansky Peter, 0903 173 383; turciansky.peter@fara.sk, www.farar.inky.sk, účet: SK27 1111 0000 0066 1455 0004 

• Katechézka na tento týždeň: vzadu vytlačená + na nete našej farnosti od poobedia. 

• VELEBÍM 90: Fandím všetkým, ktoré ste dorazili až sem. Ak môžete, podeľte sa so svojou skúsenosťou, 

môžete osobne, na papieriku do schránky, alebo cez krátke svedectvo v FB skupine! Vďaka! 
 

PONDELOK 15.5. Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli 

  

UTOROK 16.5. Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 

Turč. Peter 17:45 Za obrátenie brata Pavla a Ivana  

 Pred sv. omšou od 17:15 je adorácia.  Po sv. omši bude na fare biblické stretko – kto milujete Božie slovo 

a chcete sa v ňom spoločne prehlbovať, príďte! 

STREDA 17.5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – vigília (riadna platná omša zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána) 

Belá-Dulice 18:00 za manžela  

  

ŠTVRTOK 18.5.  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 

Necpaly 16:30 zosnulý Marián Machovich a príbuzní  

Turč. Peter 17:45 Za veriacich  

  

PIATOK 19.5. Piatok po 6. veľkonočnej nedeli 

Turč. Peter 17:45 Za Božie Požehnanie a Dary Ducha Sváteho pre dcéru Janku  

  

SOBOTA 20.5. 7. Veľkonočná nedeľa – vigília (riadna platná nedeľná omša) 

Turč. Peter 17:45 + Judita, 31. výročie odchodu do Večnosti  

  

NEDEĽA 21.5.  7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Belá-Dulice 7:30 + Mária Kohútová, zádušná  

Necpaly 8:30 za zomrelého Štefana Vavreka  

Turč. Peter 10:30 Za prvoprijímajúce deti  

 Pri sv. omšiach je obvyklá zbierka na podporu katolíckych médií (Lumen, Lux, Katolícke noviny a iné). 

Vopred za Vašu štedrosť vďaka! 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE:  

 Upratovanie kostolov: Turčiansky Peter rodičia detí idúcich na 1. sv. pr., Necpaly 7. a Belá-Dulice 5. skupina. 

Ďakujeme! 

 Lektori v Petre na nedeľu: Rodičia prvoprímajúcich detí. Ďakujeme!  

 V nedeľu o 10:30 slávime prvé sväté prijímanie. Nácvik detí a po ňom príprava kostola na slávenie budú v sobotu 

o 14:00. V nedeľu sa zídeme na fare (dvere zboku od záhrady) o 10:10. Ostatní, kto môžete, vsyužite, prosím, možnosť 

sobotňajšej sv. omše alebo ostatných nedeľných sv. omší, aby v kostole nebol zbytočný nátresk, väčšina lavíc v lodi bude 

vyhradená pre rodiny detí a sama liturgia bude o niečo dlhšia.  

 Nezabudnite vhodiť do schránky na všetko vyplnený anketový lístok! Aj návrhy tém na piatkové tematické omše!  V 

sobotu pokrstíme nášho už zakrátko brata v Kristovi Matea Bajana, spomeňme si na neho a jeho rodinu v modlitbe!  

Ohlášky (1/3): 3. júna zamýšľajú uzatvoriť sviatostné manželstvo Filip Buľovský a Zuzana Zimanová, 

obaja bývajúci v našej farnosti (Belá-Dulice). Ak niekto viete o prekážke brániacej tomuto manželstvu, 

oznámte to, prosím, na farskom úrade!  


