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F A R S K É   O Z N A M Y 
27. júl – 2. august A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spom.   
Ut  28.7. féria 15:00 Ö Zoroslav Barla, pohrebná sv. omša 

St  29.7. Sv. Marty, spom. 17:00 Ö Jozef Kostúr a rodčia Matilda, Emil a st. 
rodičia 

Št  30.7. féria   
Pia 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.   

So 1.8. Sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, 
biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.   

Ne 2.8. Osemnásta nedeľa cez rok  9:00 Za farnosť 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 9. Jany Gregorovej. 

v Dnes nebude po sv. omši stretnutie 1. prijímajúcich detí na fare. 

v Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. 

v Tento týždeň som na dovolenke. Súrne veci vybavuje pán farár z Priechoda, tel. 0484189131. 

v Vzadu nájdete šeky na podporu TV – LUX. Prosím o podporu tejto televízie, zvlášť tí, ktorí ju sledujete, 
aby nám mohli vysielať i naďalej. Ďakujem.  

v Zrušili sa takmer všetky obmedzenia, okrem povinnosti v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa 
nepodávajú a sv. prijímanie sa podáva do rúk.  

v 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 222€.  Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať. 

v Dňa 1. novembra 2019 v Bazilike Svätého domu v Lorete vykonal regens Apoštolskej penitenciárie Mons. 
Krzysztof Nykiel slávnostné vyhlásenie Loretánskeho jubilejného roka „Panny Márie Kráľovnej a Nebeskej 
brány“. Loretánsky jubilejný rok trvá od 8. decembra 2019 do 10. decembra 2020. Svätý Otec František ako 
interprét tohto cítenia po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby sa do formulára litánií k Panne Márii – 
nazývaných Loretánske, vložili invokácie „Matka milosrdenstva“ (Mater misericordiae), „Matka nádeje“ 
(Mater spei) a „Útecha migrantov“ (Solacium migrantium). Prvá invokácia bude zaradená po oslovení 
„Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“ KBS schválila 
slovenský preklad troch nových invokácií dňa 22.6.2020 dekrétom č. K 206/2020 – 2. Dnes o 13:30 hod. sa 
pomodlíme Loretánske litánie. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 
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