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F A R S K É   O Z N A M Y 

1. február – 7. február A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  1.2. féria    Emil Bittner 
Ut  2.2. Obetovanie Pána, sviatok   

St  3.2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, 
spom.    Rozália Babiakova a Daniel Babiak, syn Peter a ostatní z 

rodiny 
Št  4.2. féria    manžel Pavol 
Pia 5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice, spo    Jozef a Juliana a ich rodičia 
So 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, sp   Emília a Martin Šajban a synovia 
Ne 7.2. Piata nedeľa cez rok 9:00 Za farnosť, streamovaná 

 
 V utorok je 25. Svetový deň zasväteného života. Myslime v modlitbách na všetkých zasvätených. Tiež je 

sviatok Obetovanie Pána. Na začiatku sv. omše bude obrad požehnania sviec. Kto si chce požehnať 
Hromničnú sviecu, nech mi ju donesie na faru do utorka večera. Ako prežiť tohtoročný sviatok Obetovania 
Pána – ako vyvrcholenie 40-dňovej modlitbovej iniciatívy za rodinu (iniciatíva "Vytvorme Nazaretský dom"), 
ktorá začala na podnet biskupa 25. decembra 2020 nájdete na nástenke alebo na stránke TKKBS. 

 V stredu je Sv. Blažeja. Pri sv. omši udelím všetkým na diaľku požehnanie hrdla. 

 V piatok od 8:00 hod. pôjdem k nahláseným ťažko chorým. 

 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 budú môcť slúžiť sv. omše 
verejne. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. 
Zvonček, príspevky na kostol a milodary z predchádzajúceho týždňa a počas týždňa v hotovosti bol 30 € a na 
účet bol 20 €, Dobrá novina v hotovosti 0 € a na účet 0 € dokopy všetko 1030 €. Všetkým darcom úprimné 
Pán Boh zaplať.  

 Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


