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F A R S K É   O Z N A M Y 

31. august – 6. september A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  31.8. féria 18:00  Ján Očenáš, 1. výr. 
Ut  1.9. féria 18:00  Anton a Filoména a deti 
St  2.9. O Duchu Svätom 7:30  Július a Helena Slobodník 
Št  3.9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža 

a učiteľa Cirkvi, spom. 7:30  Júlia a Juraj, a ich rodičia 
Pia 4.9. O najsvätejšom Srdci Ježišovom 18:00  Emília, Matúš Mrva a st. rodičia 
So 5.9. O preblahoslavenej Panne Márii  7:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny 
Ne 6.9. Dvadsiata tretia nedeľa cez rok  9:00 Za farnosť 

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

 V stredu bude sv. omša ráno, lebo večer sa hrá futbal a tiež začína nový školský rok. Pozývam všetky deti s 
rodičmi na Veni Sancte – sv. omšu, pri ktorej budeme prosiť Ducha Svätého o pomoc a potrebné milosti na 
nový školský rok. 

 V piatok je 1. piatok v mesiaci, chorých spovedám od 8:00 hod. V kostole od 17:00 hod. Na záver sv. omši 
bude adorácia s požehnaním. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola.  

 Stále platí povinnosť 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 
a milodary na kostol z predchádzajúcej nedele v hotovosti bol 187€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať. 

 Dnes poobede o 15:00 hod. sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva. 

 Veľmi pekne ďakujem pánu Slobodníkovi za poskytnutie auta bez akejkoľvek náhrady na Miništrantské 
výlety. Nech ho pán žehná + a ochraňuje v jeho práci. A tiež podobne ďakujem Martinovi Halajovi za pomoc 
pri zrealizovaní výletov. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


