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F A R S K É   O Z N A M Y 

8. jún – 14. jún A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  8.6. féria 18:00  Emília a Juraj Očenášoví, deti, rodičia, st. rodičia 
Ut  9.6. féria  --- 
St  10.6. féria 18:00  Emil Patráš 
Št  11.6. Najsvätejšieho Kristovho Tela 

a Krvi, slávnosť 
7:30 
18:00 

Za Romanku 
Za farnosť (aj vysielaná ONLINE) 

Pia 12.6. féria 18:00  Mária a Jozef Stajanča 

So 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza 
a učiteľa Cirkvi 7:30  Anna, manžel František a syn František 

Ne 14.6.  Jedenásta Nedeľa cez rok   8:00 
10:00 

Za rod. Borie a požehnaný pôrod pre dcéru Lucku 
Za farnosť (aj vysielaná ONLINE) 

 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3. Emílie Beňovej. 

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

 Vo štvrtok je prikázaný sviatok, po večernej sv. omši bude Eucharistická procesia. Večerná sv. omša bude aj 
vysielaná ONLINE. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, 
môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

 V piatok o 16:45 je stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare a potom detská sv. omša. 

 Od budúcej nedele budú už len dve sv. omše o 8:00 a 10:00 hod. 

 Tradičná sv. omša na Kališti bude 12.7.2020 o 11:00 alebo 11:30 hod., podľa situácie obmedzení. Farnosť 
vzhľadom na situáciu aká je, nerobí žiadne občerstvenie. Autobus zabezpečuje Obecný úrad. 

 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 10:00 hod. Tiež 
platí naďalej povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov 1 meter, sedenie 
šachovnicovo, ruky sa nepodávajú a sv. prijímanie sa podáva do rúk. 

 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 bolo 231€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 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.  

 Veľmi pekne ďakujem ja aj Farnosť Poníky za podporu v súťaži prostredníctvom bezplatnej SMS na získanie 
grantu na stránke www.nadaciavub.sk/poklady  Súťaž sme vyhrali vďaka vašej podpore. 

 Akadémia Karola Wojtylu ponúka formačný program Diplom rodinnej pastorácie pre kňazov a rodiny našej 
diecézy. Program je trojročný a v ponuke je od r. 2016. Má celoslovenský charakter a na najbližší školský rok 
– 2020/2021 – je možnosť prijať 8 nových rodín. 



 Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU s témou POKÁNIE sa uskutoční 19.-21. júna 2020 v Rodinkove v 
Belušských Slatinách. Obnova je určená pre rozvedených, ktorí žijú v nových vzťahoch. Je možné vziať so 
sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na 
internetovej stránke Rodinkova. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame len raz do 
roka. Viac info na plagáte.  

 Pozývame vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa 
uskutoční v dňoch 9.-15. augusta v Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať 
sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke: letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.  

 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 


