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F A R S K É   O Z N A M Y 
1. jún – 7. jún A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po  1.6. Preblahoslavenej Panny Márie, 
Matky Cirkvi, spom. 18:00 Ö Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu 

Ut  2.6. féria  --- 

St  3.6. Sv. Karola Lwangu 
a spoločníkov, mučeníkov, spom. 18:00 Za mladé rodiny 

Št  4.6. 
Nášho Pána Ježiša Krista, 
Najvyššieho a Večného Kňaza, 
sviatok 

7:30 Ö Peter Barla 

Pia 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa 
a mučeníka, spom. 18:00 Ö Emília Mojžišová, (10. výr.) 

So 6.6. féria 7:30 Ö st. rodičia Anna a Ján Turčan 

Ne 7.6.  Najsvätejšej Trojice 
7:30 
9:00 
11:00 

Na úmysel ordinára 
Za farnosť (aj vysielaná ONLINE) 
Ö rodičia Emília a Šimon Duraj 

v Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných 
podmienok získať úplne odpustky. 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2. Kataríny Hošalovej. 

v V stredu po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním. 

v V piatok je prvý piatok, spovedám od 17:00 hod. a v týždni ako obvykle pol hodiny pred sv. omšou. 
K chorým zatiaľ ešte nepôjdem. 

v V piatok stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare nebude ani detská sv. omša, alebo, ak sa dohodneme na 
inom čase ako obvykle. 

v Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. 

v Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť od 6. 
mája je možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania 
bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií, u nás online v nedeľu o 9:00 hod. Tiež 
platí naďalej povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov 2 metre a sv. prijímanie 
sa podáva do rúk. 

v Príspevky na kostol, zvonček či online prenos môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 
0927. V tomto týždni a minulú nedeľu príspevky na kostol, zvonček a online prenos v hotovosti a na účet bolo 
spolu 116 €. Zbierka na katolícke masmédia bolo 250 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

v Kým trvá pandémia, naďalej zostáva možnosť získavať plnomocné odpustky ľuďom nakazeným 
koronavírusom, aj tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete ktorí sa za nich modlia.  

v Veľmi pekne ďakujem za podporu a ešte prosím, kto ešte môže, aby ste podporili súťaž prostredníctvom 
bezplatnej SMS na získanie grantu na stránke www.nadaciavub.sk/poklady  O pomoc prosí Farnosť Poniky 
farár vdp. Róbert Žilka, pri hlasovaní za záchranu pamiatky filiálneho kostola v Dúbravici. Hlasovanie je 
možné len do konca mája, čiže dnes je posledný deň. 
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v Úmysly sv. omší beriem maximálne na štvrťrok, čiže na tri mesiace. Zajtra začína mesiac jún, čiže od zajtra 
beriem úmysly do konca septembra. Do konca augusta sú už úmysly zapísané – obsadené. Jedna rodina môže 
mať zapísané maximálne dva úmysly, aby mal každý možnosť zapísať. Ešte mám zopár úmysly, čo ste mi 
volali, keď sa slúžili sv. omše len na fare, tie postupne zapíšem v nedele alebo v septembri. 

v Veľmi pekne ďakujem všetkým za ohľaduplnosť, trpezlivosť, dodržiavanie pokynov a vzájomnú pomoc a tiež 
všetkým, ktorí sa starajú o chod kostola. 

 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


