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F A R S K É   O Z N A M Y 

4. január – 10. január A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviat.    rodičia Ondrej a Anna Turčanoví 
Ut  29.12. Piaty deň v oktáve nar. Pána   
St  30.12. Šiesty deň v oktáve nar. Pána   manžel Dušan Potkan 
Št  31.12. Siedmy deň v oktáve nar. Pána  16:00 Ďakovná sv. omša za uplynulý rok, streamovaná 
Pia 1.1. Slávnosť Panny Márie 

Bohorodičky  10:00 Za farnosť, streamovaná 

So 2.1. 
Sv. Bazila Veľkého a Gregora 
Nazianského, biskupov a učiteľov 
Cirkvi, spom. 

    Jozef Bitner, 25. výr. smrti 

Ne 3.1. Druhá nedeľa po narodení Pána    9:00 Za farnosť, streamovaná 
 V stredu o 19:00 hod. pozývam na stretnutie Farskú radu. Keďže sa nemôžeme stretávať, bude sa konať cez 

video-hovor. 

 V štvrtok o 16:00 hod. bude ďakovná sv. omša s pobožnosťou, pri ktorej za zvyčajných podmienok môžeme 
získať úplné odpustky.  

 V piatok na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky je tiež možnosť získať úplne odpustky. Je to prikázaný 
sviatok. 

 Regionálny úrad zdravotníctva v BB vydal nové opatrenia, pri ktorých je od 23.12.2020 zakázané slúžiť 
verejné bohoslužby až do odvolania. Výnimky v obmedzenom množstve sú pre pohrebný, sobášny a krstný 
obrad. Samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši, sv. omša je platná aj doma pri 
sledovaní TV. Úmysly sv. omší budem slúžiť sám súkromne, ako sú zapísané. Komu to takto nevyhovuje, 
zavolajte a prepíšeme úmysel na neskôr, keď sa bude môcť slúžiť verejne sv. omše. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z predchádzajúceho týždňa a počas týždňa v hotovosti bol 143 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Chcem sa poďakovať nielen tým čo pripravili takto chrám, ale aj tým čo sa pripravovali a teraz nemôžu 
vystúpiť, speváckemu zboru, Betlehemcom a Dobrej novine. 

 Prosím o modlitby za našu vládu, biskupov a za nás samých, aby sme mali Božieho Ducha pri svojich 
rozhodnutiach v tak ťažkej dobe. 

 Ponúkam pozvanie k modlitbe za očistenie a ochranu našich príbytkov od 25.12. - 40 dni. Je to akcia 
"Nazaretský domček", aby sa stali naše domovy a  naše rodiny miestami chránenými Bohom Otcom, skrytými 
pred zlom a jeho temnotou. Modlitba spočíva v: 1. Odprosovanie za hriechy Ž 51. 2. Prosba, aby sa P. Mária 
stala našou Kráľovnou a kraľovala v našich príbytkoch: Desiatok ruženca - Ježiš, ktorý Ťa Panna v nebi 
korunoval. 3. Prosba o požehnanie a ochranu nás a našich príbytkov pred pôsobením zlého Ž 121. Viac si 
môžete pozrieť na týchto linkoch:  https://youtu.be/-p34WcKDXUw   https://youtu.be/vSkLcvnLqx8  
 

      Martin Pečarka 
farský administrátor 


