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F A R S K É   O Z N A M Y 
23. november – 29. november A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  23.11. féria 18:00 Za živých členov SSV a BP 
Ut  24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, 

a spoločníkov, mučeníkov 18:00 Ö Milan Barla 
St  25.11. féria 18:00 Ö Felix Laitl 
Št  26.11. féria   
Pia 27.11. féria 18:00 Ö manžel Peter 
So 28.11. Panny Márie v sobotu, spom. 7:30 Ö Vladimír Očenáš, Ľubka Očenášová, rod. 

Debnáriková a Emil Chriašteľ 
Ne 29.11. Prvá adventná nedeľa 7:30 

9:00 
Na úmysel 
Za farnosť, streamovaná 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2. Kataríny Hošalovej. Túto skupinu zároveň prosím 
o zabezpečenie vydenzifikovania lavíc, kľučiek, dotykových plôch po každej sv. omši. 

v Dnes po oznamoch bude vyložená Oltárna sviatosť pri ktorej bude obnova zasvätenia ľudského pokolenia 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

v Deti po sv. omši si môžete vyzdvihnúť nálepky. 

v V stredu po modlitbe po prijímaní bude krátka adorácia s požehnaním. 

v V štvrtok sv. omša nebude. 

v V piatok bude detská sv. omša, podľa vašich možnosti deti a rodičia sú vítaní. 

v Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

v Nové pravidlá nám povoľujú sedieť šachovnicovo. Upozorňujem, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú 
platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Je potrebná taktiež pravidelná 
dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Stále, samozrejme, platí 
všeobecný dišpenz od povinnej účasti. 

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

v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z predchádzajúceho týždňa v hotovosti bol 50€, milodar na účet bol 20€, milodar na rozprašovač na 
Sväteničku bolo 100€. Zbierka na seminár v hotovosti bolo 160€ a na účet bolo 30€. Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať.  

v Chlapi z Oravy robia strechu na KD a ide im to šikovne. Ak by ste mali nejaký koláč alebo tvarožník nazvyš, 
tak prosím ponúknite ich, padne to dobre aj povzbudí, budete mať dobrý skutok a nové vzťahy. Veľmi pekne 
ďakujem.  

      Martin Pečarka 
farský administrátor 
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