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F A R S K É   O Z N A M Y 

25. január – 31. január A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po  25.1. Obrátenie Sv. Pavla, apoštola, svia    syn Ivan 5. výr., manžel Stanislav a st. rodičia Ján a 
Alžbeta  

Ut  26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spo   rodičia Mária a Pavol 
St  27.1. féria    Mária a Ján Ivanič 

Št  28.1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza 
a učiteľa Cirkvi, spom.    Ján Slobodník s rodinou 

Pia 29.1. féria    manžel Peter 
So 30.1. féria   Milan Barla 
Ne 31.1. Štvrtá nedeľa cez rok 9:00 Za farnosť, streamovaná 

 
 Dnes je 68. Svetový deň Malomocných. Dnes je tiež Nedeľa Božieho slova. Je to deň oslavy, štúdia a šírenia 

Božieho slova. 

 Stále platí zákaz slúžiť verejné bohoslužby až do odvolania. Výnimky v obmedzenom počte 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, príspevky na kostol a milodary z predchádzajúceho týždňa a počas týždňa v hotovosti bol 20€ a na 
účet bol 20€, Dobrá novina v hotovosti 20€ a na účet 35€ plus z minulých týždňov 975€, dokopy všetko 
1030€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Kvôli pandemickej situácii je predĺžená možnosť prispieť na Dobrú novinu až do konca januára.  
 Svätý Otec František listom Spiritus Domini zo dňa 10.1.2021 upravil prvý paragraf kán. 230 Kódexu 

kánonického práva, v ktorom nahradil termín „laickí muži“ slovom „laici“. Znamená to, že aj ženy sa už môžu 
po náležitej príprave stať oficiálne lektorkami a akolytkami. Tieto trvalé (a neplatené) služby môžu v Katolíckej 
cirkvi prijať iba dospelé a pripravené osoby (teda nejde o dospievajúce dievčatá).  

 Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


