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F A R S K É   O Z N A M Y 

29. jún – 5. júl A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov, sláv 18:00 Za farnosť 
Ut  30.6. Na poďakovanie Pánu Bohu 18:00 Za všetky naše deti a učiteľov 
St  1.7. féria 18:00 Poďakovanie za 40. r. života 
Št  2.7. Návšteva Panny Márie, sviatok 7:30  Manžel Ján a syn Peter 
Pia 3.7. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok 18:00  Vladimír Turčan 
So 4.7. Panny Márie v sobotu 7:30  Zuzana Šajbanová, deti 
Ne 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, 

Slovanských Vierozvestov, sláv.  9:00 Za farnosť 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6. Vladimíry Turčanovej. 

 V pondelok je slávnosť Petra a Pavla, prikázaný sviatok. Veriaci, ktorý dnes zbožne používa 
nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za 
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. 

 V utorok je koniec školského roka, pri sv. omši budeme ďakovať Pánu Bohu za celý uplynulý 
školský rok. Pozývam všetky deti, rodičov a učiteľov na sv. omšu. 

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

 V piatok je 1. piatok, spovedám od 17:00 hod., stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare nebude ani 
detská sv. omša. K chorým začnem chodiť ráno od 8:00 hod. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. 

 Na budúcu nedeľu je slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, v Selciach bude slávnostná sv. omša o 10:30 hod.  

 Zrušili sa takmer všetky obmedzenia, okrem povinnosti v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky 
sa nepodávajú a sv. prijímanie sa podáva do rúk. Vysielania bohoslužieb prostredníctvom online 
prenosu v nedele preto viac u nás nebudú vysielané, len výnimočne podľa záujmu, na veľké slávnosti. 
Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí zabezpečovali prenos, aj tým, ktorí nás sledovali a boli s nami 
duchovne spojení. 

 Organizujú sa Duchovné cvičenia pre laikov. Kto by mal záujem, na nástenke nájde termíny aj 
možnosť sa prihlásiť. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. 
V tomto týždni a minulú nedeľu príspevky na kostol a zvonček v hotovosti bolo 145€. Priebežná 
zbierka pre Yvonne Anyango 112€. Predchadzajúca nedeľa 163€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


