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F A R S K É   O Z N A M Y 

25. október – 31. október 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po25.10. féria 17:00 Poďakovanie Bohu za dožitých 80. r. života a s 
prosbou o Božie požehnanie 

Ut26.10. féria   

St 27.10. féria 17:00  st. rodičia Vráboví, Mrvoví a Pančikoví a ostatných 
z rodiny 

Št 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviat. 18:00  Ondrej Krajči, 2. výr. 

Pi29.10. féria 18:00  prastarých rodičov Júlia a Ondrej Barla a + z 
rodiny 

So30.10. féria 7:30  Ján Mojžiš 

Ne31.10. Tridsiata prvá nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

Za farnosť 
Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Miroslava 

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa a celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná 
farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou 
solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 Dnes je ďalšie stretnutie birmovancov o 10:00 hod. 

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov. Pokračujeme s úlohami. Úloha z  piatka je 
napísať alebo nakresliť čo nám napomáha posúdiť terajší čas? Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy v piatok 
po sv. omši.  

 V sobotu v noci sa bude meniť čas na zimný. 

 V sobotu po sv. omši otvárame krabicu s prihláškami do Ružencového bratstva. Prosím minimálne terajších 
Horliteľov ruží, alebo kto môže, aby ste prišli, a aby sme spoločne rozdelili a rozpísali podľa prihlášok 
jednotlivých členov do ruží. Veľmi pekne ďakujem. Kto chce patriť do Ružencového bratstva, nech si vezme 
vzadu na stolíku záväznú prihlášku, osobne vypíše a hodí do označenej krabice. Prihlášky sa zbierajú alebo je 
možnosť vhodiť do piatka. V nedeľu 31.10. bude vyvesenie zoznamu ruží. V nedeľu 7.11.2021 bude prvé 
stretnutie s voľbami Horliteľov ruží. Zároveň Promótor pre ružencové bratstva zasiela Poďakovanie za 
možnosť uskutočnenia duchovnej obnovy. 

 Úmysel KBS na október: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca. Úplné 
odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom 
spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, 
čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní 
treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Potrebné sú aj zvyčajné podmienky. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3. Emílie Beňovej. 

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



„základ“, v nedeľu „OTP“. Pri vstupe do kostola každý vhoďte do krabičky papierik s vaším menom a tel. 
číslom alebo číslom domu. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 99€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Od dnes poobedia do štvrtka budem na dovolenke. Ak bude niečo súrne, volajte prosím farský úrad Priechod 
048 / 418 9131. Pozor na zmeny časov sv. omší pondelok, streda a štvrtok. 

 Fórum života opäť organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti – ide o najväčšiu osvetovú a duchovnú 
kampaň v oblasti nenarodených detí, bližšie info je na nástenke. Sviečky dojdú počas týždňa. 

 Verejná zbierka s názvom „Františkánsky kláštor ožíva“ je zameraná na podporu obnovy Františkánskeho 
kláštora v Kremnici. Viac informácii: www.klastorkremnica.sk 

Najdôležitejšie informácie: Na platforme StartLab prebieha od 6.10. do 20.11.2021 verejná zbierka s názvom 
„Františkánsky kláštor ožíva“ na podporu obnovy Františkánskeho kláštora v Kremnici. Kremnický 
františkánsky kláštor chátral od čias, keď zásah komunistického režimu v roku 1949 vyvliekol rehoľníkov z 
kláštora s odôvodnením, že sa tu robila protištátna činnosť. Ďalšie neuvážené zásahy štátu a najmä štátneho 
Pamiatkostavu v 70-tych a 80-tych rokoch priviedli kláštor do súčasného alarmujúceho stavu. Pred pár rokmi sa 
prepadla podlaha na rajskom dvore kláštora a aj ostatným častiam hrozí podobný scenár, ak sa nenájde 
dostatočná pomoc a záujem. Podarilo sa nám na tento účel získať aj nejakú grantovú pomoc, ale stále to nestačí. 
Preto sme si dovolili osloviť vás s prosbou o propagáciu a šírenie informácií o tejto darcovskej kampani. 
Ďakujeme za Vašu podporu tomuto projektu! 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


