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F A R S K É   O Z N A M Y 

18. január – 24. január A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  18.1. féria    Mária a Juraj, Kornélia a Juraj 
Ut  19.1. féria   
St  20.1. féria    rodičia Mária a Pavol 
Št  21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spo    Jozef a Zlatica Beňových 
Pia 22.1. féria    Stanislav Turčan 
So 23.1. féria   Peter Slobodník, 1. výr. 
Ne 24.1. Tretia nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť, streamovaná 

 

 Od zajtra je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 Stále platí zákaz slúžiť verejné bohoslužby až do odvolania. Výnimky v obmedzenom počte sú pre 
pohrebný, sobášny a krstný obrad. Samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši, sv. 
omša je platná aj doma pri sledovaní TV. Úmysly sv. omší budem slúžiť sám súkromne, ako sú zapísané. 
Komu to takto nevyhovuje, zavolajte a prepíšeme úmysel na neskôr, keď sa bude môcť slúžiť verejne sv. 
omše. 

 Pápež František ustanovil Mimoriadny Rok sv. Jozefa na oslávenie 150. výročia tejto udalosti. Začal 8. 
decembra 2020 a potrvá do 8. decembra 2021. Obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar 
mimoriadnych odpustkov“ pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na 
úmysel Svätého Otca) a podieľaní sa skutkami a spôsobmi stanovenými Apoštolskou penitenciáriou. Viac 
info na nástenke. 

 V čase, keď sú pre pandémiu brány našich kostolov pre verejnosť zatvorené, treba sviatočné dni a modlitby 
viac prežívať v kruhu najbližšej rodiny. Okrem sledovania prenosov vám vrelo odporúčame aj projekt Liturgia 
domácej cirkvi. Texty nájdete na stránkach Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy: 
http://rodinabb.sk/liturgia-rodiny/ 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. 
Zvonček, príspevky na kostol, milodary a koledovanie z predchádzajúceho týždňa a počas týždňa v hotovosti 
bol 335€ a na účet bol 340€, Jasličky 90€, Dobrá novina v hotovosti 185€ a na účet 90€ plus z minulých 
týždňov 700€, dokopy všetko 975€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Kvôli pandemickej situácii je predĺžená možnosť prispieť na Dobrú novinu až do konca januára.  
 Biskupský úrad odporúča a ponúka praktickú príručku pre miništrantov vo forme mobilnej aplikácie pre 

operačný systém Android. Aplikácia je dostupná v GoodlePlay obchode (zdarma) ako Miništranti. Pre tých, 
ktorí nepoužívajú Android je aplikácia upravená do internetovej stránky, ktorá je na adrese 
http://faraoslany.sk/ministranti/  Nájdete tam všetko, čo miništrant potrebuje vedieť. 

 Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


