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F A R S K É   O Z N A M Y 

30. august – 5. september 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 30.8. féria  19:00  Ján Očenáš, 2. výr. 
Ut 31.8. féria   7:30  Július Slobodník 
St 1.9. féria  19:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Barlovú 

Št 2.9. O Duchu Svätom, votívna   7:30 Za požehnanie a Dary Ducha sv. pre všetky deti a 
učiteľov v novom školskom roku 

Pia 3.9. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, v.  19:00  st. rodičia Beňoví a Jakošoví 
So 4.9. O Preblahoslavenej Panne Márii, v.   7:30  rodičia Mária a Emil Barla 
Ne 5.9. Dvadsiata tretia nedeľa cez rok   8:00 Za farnosť 

 V stredu po modlitbe po prijímaní bude krátka adorácia s požehnaním. V stredu je Svetový deň modlitieb za 
ochranu stvorenstva. Ustanovil ho pápež František. 

 V štvrtok bude Votívna sv. omša O Duchu Svätom, budeme prosiť Ducha Svätého o pomoc v novom šk. roku. 
Pozývam všetky deti, rodičov a učiteľov. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 18:00 hod. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. Sv. omša bude o 8:00 hod., lebo hneď po nej odchádzam 
na krstiny. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným na púti v Kline za pekný duchovný zážitok. 

 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov, 
okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk.  

 Registrácia účastníkov. Ako isto viete, v piatok 13. 8. 2021 bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé 
podujatia. Dostanete sa k nej aj kliknutím na nasledujúci link (https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/), a potom 
kliknutím na odkaz pre jednotlivé podujatia v Prešove, Košiciach a v Šaštíne. Pripomínam, že na podujatí sa 
môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, ktorí zároveň spĺňajú podmienku plnej zaočkovanosti. Kto by mal 
záujem ísť spoločne z farnosti do Šaštína, zapíšte sa vzadu na papier, plus, keď potrebujete pomoc s registráciou, 
napíšte k menu číslo telefónu. Kto by chcel pomôcť s registráciou, hláste sa u mňa. 

 Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Prípravná komisia pápežskej 
návštevy hľadá viac ako 1000 ľudí (dobrovoľníkov) do Šaštína, 700 dobrovoľníkov do Košíc a 1000 
dobrovoľníkov do Prešova. Potrebujeme vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, 
či inde. Všetky info aj prihlášku nájdete na linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte.  

 Koordinátori pre prípravu liturgie svätej omše so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne sa na nás obrátili s prosbou 
o registráciu mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie. Nakoľko nebude možné, aby všetci prítomní kňazi pokryli 
rozdávanie svätého prijímania počas tejto svätej omše, je potrebné využiť aj službu mimoriadnych rozdávateľov. 
Ak sa z našej farnosti chystá na svätú omšu do Šaštína aj niektorý z našich mimoriadnych rozdávateľov, prosím 
dajte mi vedieť najneskôr do 3.9.2021. 



 Komunita Emanuel organizuje už 26. rok víkendové stretnutie On je živý od 10-12. 9.2021 pre 100 mladých ľudí 
vo veku od 18 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde máte možnosť zažiť praktické workshopy, 
skupinky zdieľania, sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj  evanjelizáciu v Banskej 
Bystrici. Viac info a možnosť sa registrovať nájdete na stránke www.onjezivy.sk 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 140€, milodary na Farský deň 245€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Dňa 26.9. (nedeľa) vás všetkých pozývam na Duchovnú obnovu Ružencového bratstva. Duchovnú obnovu 
bude viesť dominikán P. Alan Dely OP, promótor pre ruženec na Slovensku. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným na Farskom dni, hlavne tým, ktorí sa podieľali na príprave 
a realizácii. Pánu starostovi a jeho týmu, Farskej rade, muzikantom, spevákom a všetkým ktorí akokoľvek 
pomohli alebo prispeli na realizácii Farského dňa, nech Vám to Pán Boh odplatí.  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


