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F A R S K É   O Z N A M Y 

13. december – 19. december 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po13.12. Sv. Lucia, panna a mučenica, spom. 17:00 Za Juraja a za Božiu pomoc 

Ut14.12. Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spom.   

St 15.12. féria 18:00  Mária a Ondrej Kostúrik a ich dcéry Mária, Anna a 
Elena 

Št 16.12. Roráty 6:00  Lýdia a Róbert Kostúr 
Pia17.12 féria 18:00  rod. Jozef – Kornélia, synovia a st. rodičia 
So18.12. féria 6:00  Ľubomír Očenáš a rodina 

Ne19.12. Štvrtá adventná nedeľa 
7:30 
9:00 

10:30 

 Lucka, 5. výr. 
Za farnosť 
Na úmysel ordinára 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes od 11:30 do 13:00 hod. bude otvorený kostol pre každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  
modlitbu, spoveď, sv. prijímanie, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. 

 V pondelok bude sv. omša o 17:00 hod. 

 V stredu od 16:00 do 18:00 hod. bude otvorený kostol pre každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  
modlitbu, spoveď, sv. prijímanie, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. 

 Od piatku 10.11.2021 je možné opäť sláviť bohoslužby verejným spôsobom. Zúčastniť sa na nich môže 30 
osôb v režime OP (čo znamená „očkovaní a tí, čo prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“). Pre 
nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore 
s kňazom. Zároveň je potrebné dodržať všetky doteraz potrebné hygienické pravidlá (rozostupy, dezinfekcia 
rúk, prekrytie horných dýchacích ciest, sväté prijímanie na ruku...). 

 V posledných dňoch sme dostali na vedomie list – poďakovanie arcibiskupa Mons. Edgara Peña Parra, 
substitúta pre všeobecné záležitosti vatikánskeho Štátneho sekretariátu. Substitút ďakuje všetkým veriacim na 
Slovensku za Zbierku na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa konala v slovenských diecézach a 
eparchiách v roku 2020. Potešujúcou skutočnosťou pre naše biskupstvo je fakt, že podľa kritéria pro capite (na 
hlavu veriaceho) je naše biskupstvo štedrejšie, ako je bežný slovenský priemer. Za tento stav úprimne 
ďakujeme aj my z ordinariátu. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa na účet 10€, zbierka na potreby kostola 53€, a na účet 20€. Všetkým darcom úprimné 
Pán Boh zaplať. 

 Veľmi pekne ďakujem Mikulášovi a jeho všetkým pomocníkom, že na nás nezabudli a prišli nás potešiť 
darčekmi a milými slovami. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


