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F A R S K É   O Z N A M Y 

8. február – 14. február A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  8.2. féria    Valentín a Helena 
Ut  9.2. féria   
St  10.2. Sv. Školastiky, panny, spom.    John 

Št  11.2. Preblahoslavenej Panny Márie 
Lurdskej, spom.    Blažej Rusko 

Pia 12.2. féria    Júlia a Ján Kostúr a ich deti, a Mária a Ján Očenáš 
a ich deti 

So 13.2. féria   rodičia Emília a Juraj a ich deti 
Ne 14.2. Šiesta nedeľa cez rok 9:00 Za farnosť, streamovaná 

 

 V pondelok je 7. Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Myslíme na tento úmysel 
v modlitbách. 

 V štvrtok je 29. Svetový deň chorých. Myslime v modlitbách na chorých. 

 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. 

 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 175€ a na 
účet bol tiež 175€, Dobrá novina na účet 20€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Štyrmi kľúčovými slovami posolstva pápeža Františka sú: vďačnosť, odvaha, námaha a chvála. Tieto slová a 
zároveň aj postoj majú sprevádzať všetkých tých, ktorých Pán povolal či už do manželstva alebo na cestu 
kňazstva, či rehoľného života.  

Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu teraz uchádzať 
o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2021/ 2022. Prihlášky 
sa podávajú do 31. apríla, zaslaním vyplnenej prihlášky (tlačivo ŠEVT) na študijné oddelenie nášho 
kňazského seminára, alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese: www.e-prihlaska.uniba.sk 
(študijný odbor KT-N). 

 MILES JESU pozýva na Formačný pobyt pre slobodných, pracujúcich alebo študujúcich mužov 
v komunitnom dome Miles Jesu v BB. Viac info na plagáte alebo na tel. 0911 812 269. 

 Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


