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F A R S K É   O Z N A M Y 

15. jún – 21. jún A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  15.6. féria 18:00  Mária a Matúš Burian 
Ut  16.6. féria  --- 
St  17.6. féria 18:00 Za rodinu Beňovú 
Št  18.6. féria 7:30  Emília Gregorčoková 
Pia 19.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 18:00  Ondrej a Oľga Ulbrikoví 
So 20.6. Nepoškvrneného Srdca Panny 

Márie, spom. 7:00  Anton Vráb 

Ne 21.6.  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  9:00 Za farnosť (pri kaplnke) 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4. Emílie Kukučkovej. 

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

 V piatok o 16:45 je stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare a potom detská sv. omša nebude. V piatok je 
slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježiš, po modlitbe po prijímaní, bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa 
zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcisime – Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. V tento deň je Svetový deň modlitieb za Posväcovanie kňazov. 

 V sobotu bude sv. omša ráno o 7:00 hod. 

 V nedeľu, ak nám Pán Boh dopraje, bude sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježiš. Prosím 
o pripravenie všetkého potrebného k dôstojnému sláveniu. 

 Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej 
účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Od tohto dňa je teda pre nás 
účasť na nedeľných a sviatočných omšiach opäť povinná. Naďalej platí 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 a na účet bolo 
spolu 63€. Zbierka na potreby kostola bolo 270€. 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 Bohu, že sme si Ho mohli uctiť vo štvrtok pri Eucharistickej procesii. Ďakujem 
všetkým,ktorí pripravili krásne oltáriky, Hasičskému zboru, dievčatám, miništrantom a všetkým zúčastneným. 

 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 


