
 

  OZNAMY FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - SPIŠSKÁ  TEPLICA  

                                          internetová stránka: farnostspisskateplica.sk 

                              e-mail: rkc.spisska.teplica@gmail.com, t.č.: 0910 979 181 

                               3.10.2022 – 9.10.2022 

 

Liturgický kalendár: 

Utorok Sv. Františka Assiského – spomienka 

Piatok   Ružencovej Panny Márie – spomienka (prvý piatok) 

Nedeľa   DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

 

Pondelok 18:00 hod. za Božie požehnanie a dary DS pre rodinu, č. 430  

Utorok   7:00 hod. + Anna Havlíková, č. 388 

Streda 18:00 hod. poďakovanie a prosba za zdravie a B. pož. rodiny, č. 513 

Štvrtok 17:00 hod. 

18:00 hod. 

večeradlo 

+ František, Dorota, Štefan, Mária, č. 429  

Piatok 18:00 hod. za ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

Sobota 15:00 hod. 

18:00 hod. 

sobášna sv. omša 

za svätosť a potrebné dary DS pre duch. otca, č. 211 

Nedeľa 

 

  8:00 hod.   

10:00 hod. 

za veriacich  

+ Jozef st., Jozef ml., č. 397 

 

 

• Sv. zmierenia: v pondelok od 17:30 hod., v utorok od 6:30 hod., v stredu 17:00 hod., štvrtok 

od 17:00 hod., piatok od 16:00 hod. 

• V pondelok sv. omša o 18:00 hod. za účastí detí.  

• Vo štvrtok 6.10.2022 v rámci predpísanej nepretržitej poklony v Spišskej diecéze vás pozývam 

na celodennú adoráciu NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ od 8.00 - 17.45 hod. Prosím aby ste 

sa zapísali do zoznamu, ktorý sa nachádza vzadu pod vežou. 

• Prvý štvrtok v mesiaci -  Deň modlitieb za duchovné povolania. 

• Prvý piatok v mesiaci – navštevovať chorých budem od 8:00 hod.  Pred večernou sv. omšou sa 

členovia živého ruženca spoločne modlia posvätný ruženec a po nej bude výmena ružencových 

tajomstiev.  



• Októbrové pobožnosti (modlitba posvätného ruženca) vždy pred sv. omšou. 

• Kňazský seminár dáva do pozornosti duchovnú obnovu pre mužov, otcov rodín, ktorá bude na 

Sp. Kapitule v dňoch  4.11. - 6.11.2022. Prihlásiť sa na túto obnovu môžete zaslaním 

emailu: vicerektor@kapitula.sk 

Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1 

 

• Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na jesenný Diecézny výstup na Veľké 

Hincovo pleso v sobotu 22.októbra 2022. Viac info na komisia.sk. 

 

• Upratovanie kostola skupina č. 13 (p. Kubaská, Koláriková, Jurčová, Miláčková, Pitková) 

 

• Sviatosť manželstva chcú prijať:   

Mgr. Dominik Gonda, syn Ľudvíka a Moniky r. Greisigerovej, bývajúci v Poprade a Mgr. Zuzana 

Schaleková, dcéra Jozefa a Anny r. Mešárovej, bývajúca v Spišskej Teplici. Ohlasujú sa dnes po 3x. 
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