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F A R S K É   O Z N A M Y 
12. október – 18. október A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  12.10. féria 18:00 Ö Cyril Flaška 
Ut  13.10. féria   
St  14.10. féria 18:00 Ö rodičia Anna, Mikuláš, Juraj, Zuzana a deti 

Emília, Jozef Bittner 
Št  15.10. Sv. Terézie od Ježiša, panny 

a učiteľky Cirkvi, spom.   7:30 Ö Júlia a František Slobodník 
Pia 16.10. féria 18:00 Ö rodičia Irena a Pavol Kostúr a synovia 
So 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, 

biskupa a mučeníka, spom. 18:00 Ö Boris Šípka 

Ne 18.10. Dvadsiata deviata nedeľa cez rok 
  7:30  
  9:00 
10:30 

Ö členov SSV 
Za farnosť 
Na úmysel 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10. Jany Gregorovej. Túto skupinu zároveň prosím 
o zabezpečenie vydenzifikovania lavíc, kľučiek po každej sv. omši. 

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

v V piatok bude detská sv. omša, podľa vašich možnosti deti a rodičia sú vítaní. 

v Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku 
bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré 
sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

v Okrem troch nedeľných sv. omši, pribudne od budúcej soboty aj večerná o 18:00 hod. 
s nedeľnou platnosťou. Na túto sv. omšu je potrebné zapísať sa do piatku 17:00 hod. Budú 
tam tiež rezervované miesta pre tých, čo majú v ten deň úmysel. Po 17:00 hod. sa potom môžu 
zapísať aj tí, ktorí chodia každý deň na sv. omšu, a teda potom môžu prísť aj v nedeľu. 
O zapisovaní a počte platí ako bolo vyhlásené minulú nedeľu.  

v Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie 
odstupov 2m podľa značiek okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk. 
Ak sa niekto cíti chorý, kašle alebo nemôže nosiť rúško, nech radšej ostane doma. V tomto 
čase ho neviaže povinnosť a sv. omšu má platnú aj pri sledovaní TV. 

v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 
0927. Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca bola 200€, zvonček a milodary na kostol z 
predchádzajúcej nedele v hotovosti boli 80€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

...pokračovanie na ďalšej strane 
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v Dnes poobede o 14:00 hod. sa budeme modliť popoludňajšie modlitby. 

v Po sv. omši si deti môžete vyzdvihnúť nálepky. 

v Je tu možnosť ísť na  Duchovnú obnovu rozVEDENÍ k BOHU I. s témou PRIJATIE a 
ODPUSTENIE sa uskutoční v dňoch 23.-25. októbra 2020 v Rodinkove v Belušských 
Slatinách. Obnova je určená pre rozvedených, ktorí žijú po rozvode sami. Je to prvá časť. Je 
možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez 
prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova. Duchovnú obnovu pre túto 
skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka (viď plagát). 

v Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi akokoľvek pomáhajú a starajú sa o mňa. Pán Boh 
vám zaplať a požehnaj + . 

      Martin Pečarka 
farský administrátor 


