
 

Prosíme o podporu svojej cirkevnej obce. Môžete tak urobiť v kostole, ale aj vkladom na účet kostola  
v Zborove SK21 0900 0000 0051 4874 7306 v Dlhej Lúke SK58 0900 0000 0051 6734 9979 
v Smilne SK04 0900 0000 0051 5718 2538  v Stebníckej Hute SK33 0900 0000 0051 6734 9071 
 

Oznamy na 5 .  týždeň v  cezročnom období;  po  5.2.2023 

Liturgický kalendár
6 sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci Č
7 féria Z
8 féria Z
9 féria Z

10 sv. Školastika, panna B
11 Lurdskej Panny Márie B
12 6. nedeľa v cezročnom období Z  

 

• Vo štvrtok biblické stretnutie nebude. 
•  V sobotu bude 31. svetový deň chorých. Pri sv. omši udelíme sviatosť pomazania chorých.  
•  V sobotu 18. februára pripravujem dobročinný Farský fašiangový večierok v kultúrnom 

dome v Zborove, ako príležitosť na priateľské stretnutie a príjemnú zábavu. Do tanca bude 
hrať ľudová hudba z Košíc a DJ Rasťo. Na stôl chystáme večeru, víno, vodu a tombolu. Záujemci 
sa môžu zapísať v sakristii, kvôli príprave a kapacite. Srdečne pozývame. 

Zborov 

•  Mládežnícka sv. omša bude v piatok. Stretko v sobotu po sv. omši. Pozývame všetkých 
mladých. 

• Prosíme vás o poskytnutie starých fotografií interiéru kostola. Chceli by sme zmapovať, ako 
vyzeral kostol pred mnohými rokmi. Čím staršie zábery to budú, tým lepšie. Fotografie si 
spracujeme a vrátime. 

• Prosíme o zbierku príspevkov na upratovanie. Príspevok 10 €/domácnosť v obálke 
s menom odovzdajte buď kurátorom, alebo v sakristii. Pán Boh zaplať. 

• Bohuznámi podnikatelia venovali na kostolné potreby 400 €. Pán Boh zaplať. 
 

Dlhá Lúka 

•  Slávnosť prvého sv. prijímania pre deti tretieho ročníka je naplánovaná na 14.5.2023. 
Stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí bude v utorok po sv. omši. 
 

Smilno 

•  Slávnosť prvého sv. prijímania pre deti tretieho ročníka je naplánovaná na 7.5.2023. 
Stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí bude vo štvrtok po sv. omši 
 

Stebnícka Huta 

•   

 


