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F A R S K É   O Z N A M Y 

17. august – 23. august A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  17.8. féria   

Ut  18.8. féria 18:00  Margita a Jozef Turčan a syn Stanislav 
(30.výr.) 

St  19.8. féria 7:30  rodičia Ema a Martin Slobodník 
Št  20.8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa 

Cirkvi, spom. 7:30  Emília, Anton a brat Viliam 
Pia 21.8. Sv. Pia X., pápeža, spom. 18:00 Za Božiu pomoc pre dcéru 
So 22.8. Panny Márie Kráľovnej, spom.  7:30  rodičia Terézia a Dominik a st. rodičia 
Ne 23.8. Dvadsiata prvá nedeľa cez rok  8:00 

10:00 
Za farnosť 
Za prvoprijímajúce deti 

 Starostlivosť o kostol budú mať rodičia prvoprijímajúcich detí. 

 Dnes po sv. omši bude stretnutie 1. prijímajúcich detí na fare. 

 V stredu bude sv. omša ráno, lebo večer hráme futbal o 17:00 hod. 

 V sobotu o 9:00 hod. bude spoveď pre prvoprijímajúce deti, rodičov, krstných rodičov a kto potrebuje. 

 V nedeľu máme o 10:00 Slávnosť 1. sv. prijímania. Aby sme sa v pohode pomestili do kostola, keďže prídu aj 
hostia, budú dve sv. omše. 

 V piatok bol koncert sakrálnej hudby s veľmi dobrým ohlasom. Kto by chcel Nadežde prispieť ešte na jej 
štúdiá, je možnosť dať našej poštárke Ivetke, ktorá mi to potom odovzdá. S Nadeždou som rozprával, že by 
prišla znova spievať 25. alebo 26. december 2020. 

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

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z predchádzajúcej nedele v hotovosti bol 107€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Dnes poobede o 14:00 hod sa budeme modliť popoludňajšie modlitby. 

 Pozývame vás na 14. ročník EMfestu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. augusta na Starých Horách. Toto 
podujatie bolo inšpirované Mladifestom v Medžugorí, je teda príležitosťou zažiť túto atmosféru aj u nás na 
Slovensku (máme to veľmi blízko). Hlavnými prednášajúcimi budú otec Dušan Mesík a salezián Anton 
Červeň. Počas programu bude možnosť prijať pomazanie sv. Šarbela. Registrácia vopred cez internet je 
možná do 18. augusta za 2 € a priamo na mieste za 5 €. Program nájdete na nástenkách v kostole a viac 
informácií na www.emfest.sk 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


