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F A R S K É   O Z N A M Y 

11. apríl – 17. apríl 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 11.4. Pondelok Svätého týždňa 18:00  rodičia Jozefína a Anton, brat Miroslav a + z rodiny 
Ut 12.4. Utorok Svätého týždňa 18:00  Elena Porubčanová 
St 13.4. Streda Svätého týždňa 18:00  Vladimír Turčan a rodičia 

Št 14.4. Zelený štvrtok Pánovej večere 18:00 Za našich miništrantov, akolytov, lektorov, organistov, 
zboristov, kostolníkov a kvetinárky 

Pi 15.4. Veľký Piatok Utrpenia Pána 15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána 
So 16.4. Biela Sobota - Veľkonočná vigília 19:45 Za všetkých dobrodincov na kostol a faru 
Ne 17.4. Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania 10:00 Za farnosť 

 Dnes je stretnutie birmovancov o 10:00 hod. O 14:00 hod. sa modlíme Krížovú cestu. 

 Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa 
začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, 
vrcholí vo Veľkonočnej vigílii a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. 

 Spoločné slávenie Eucharistie – Missa chrismatis - Omše svätenia olejov – na Zelený štvrtok, 14. apríla 2022, 
začne o 9.30 hod. vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. 

 V štvrtok počas sv. omši sa vybraným veriacim umývajú nohy. Kňazi a biskupi sa pri tomto obrade 
pripodobňujú Kristovi, ktorý, neprišiel dať sa obsluhovať ale slúžiť. Prosím niektorých z vás, mužov, žien 
a detí, aby ste sa zúčastnili tohto obradu. 

 Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. 
Tento pôst ak je možné, sa odporúča predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie. O 8:00 hod. sa pomodlíme posvätné 
čítanie a ranné chvály. Krížová cesta bude o 19:00 hod. ulicami dediny, v prípade nepriaznivého počasia 
v kostole. 

 Na Bielu Sobotu o 8:00 hod. sa budeme modliť posvätné čítanie a ranné chvály. Od 8:00 – 19:15 hod. bude 
možnosť poklony a úcty Krista ležiaceho v hrobe.  

 V nedeľu Pánovho Zmŕtvychvstania ja alebo niektorý z akolytov pôjdeme so sv. prijímaním k nahláseným 
chorým. Ak máte v rodine chorých, môžete mi ešte nahlásiť. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4. Emílie Kukučkovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa v hotovosti bol 37€, a na účet prišlo 10€, dary na kostol 104€, zbierka na Ukrajinu 199€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Žilinská diecéza a Pápežské misijné diela (PMD) oznamujú, že organizujú Misijnú púť detí, ktorá sa 
uskutoční na tradičnom mieste v Rajeckej Lesnej dňa 14.5.2022 od 10. hodiny. 

 KGŠM v Banskej Bystrici dáva dve ponuky zamestnania (pozícia učiteľa) aj slovenského aj nemeckého 
jazyka. Bližšie informácie na www.kgsm.sk 

 Na nástenke nájdete texty k 4. synodálnej téme „Slávenie“ 

Martin Pečarka,  farský administrátor 


