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F A R S K É   O Z N A M Y 

30. november – 6. december A. D. 2020 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok  18:00  členov SSV 
Ut  1.12. Roráty   6:00  Valéria a Ladislav 
St  2.12. féria 18:00 Na úmysel darcu 
Št  3.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza 

Hlavného patróna diecézy, sviatok   7:30 Za rodičov Bitnerových a Kostúrových 

Pia 4.12. féria 18:00  František Očenáš starší, manželka, syn a st. 
rodičia 

So 5.12.   17:00  Anna Forgáčová a st. rodičia 
Ne 6.12. Druhá adventná nedeľa   7:30   

  9:00 
Na úmysel 
Za farnosť, streamovaná 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3. Emílie Beňovej. Túto skupinu zároveň prosím o zabezpečenie 
vydenzifikovania lavíc, kľučiek, dotykových plôch po každej sv. omši. 

 Dnes je zbierka na charitu. 

 Deti po sv. omši si môžete vyzdvihnúť nálepky. 

 V stredu po modlitbe po prijímaní bude krátka adorácia s požehnaním. 

 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. 

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

 V sobotu bude sv. omša o 17:00 hod. a počul som, že príde aj Mikuláš, preto pozývam na sv. omšu všetky 
deti. 

 V Adventnom období budeme mať Roráty vo štvrtky a soboty ráno o 6:00 hod. V tomto týždni ale máme 
sviatok a Mikuláša, teda budú v utorok.  

 Nové pravidlá nám povoľujú sedieť šachovnicovo. Upozorňujem, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú 
platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Je potrebná taktiež pravidelná 
dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Stále, samozrejme, platí 
všeobecný dišpenz od povinnej účasti. 

 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov 
okrem spoločnej domácnosti 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 predchádzajúceho týždňa v hotovosti bol 173€, milodary na Misie v hotovosti bolo 60€. Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. 

 Hromadné spovedanie pred Vianocami asi nebude možné, preto využívajte individuálne spovede. 



 Ponúkam nové prežitie Adventu, pomocou „Jesseho stromu“, niečo ako adventný kalendár, ale namiesto 
čokoládky je čítanie Božieho slova a priradenie symbolu k tomu. Jesseho strom je fascinujúci spôsob 
pripomínania si dejín spásy. Nie je to aktivita medzi inými aktivitami. Nie je to aktivita, ktorú robia rodičia 
pre svoje deti. Je slávením Cirkvi tehotnej nádejou. Je to spôsob, akým rodina – domáca cirkev – slávi 
tajomstvo Pána prechádzajúceho dejinami až po vrcholný moment Vtelenia. Kto by mal záujem hlbšie prežiť 
Advent tu je link https://zastolom.sk/jesseho-strom-%E2%80%92-prakticky-sposob-ako-ist-pocas-adventu-v-
rodine-na-hlbku/ mám to aj spracované v maily alebo vám to vytlačím. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mysleli tohto týždňa na našich chlapov na kresťanskom dome a ponúkli 
ich rôznymi dobrotami. Nech vám to Boh odplatí a požehná + na vašich deťoch. 

      Martin Pečarka 
farský administrátor 


