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F A R S K É   O Z N A M Y 

22. február – 28. február A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  22.2. Katedry Sv. Petra, apoštola, sviatok   Za zdravie a BP pre rod. Babiakovú a Dominovú 
Ut  23.2. féria   
St  24.2. féria   Milan Barla 
Št  25.2. féria   Za rodiny Maruškovú, Šubrtovú, Borie 
Pia 26.2. féria    Anna Bobáková, 1. výr. 

So 27.2. Za odpustenie hriechov, jarný 
kántrový deň  Za dobrú prípravu na pokánie a na sv. zmierenia a 

činorodú lásku k blížnym 
Ne 28.2. Druhá pôstna nedeľa 9:00 Za farnosť, streamovaná 

 

 Dnes je zbierka na charitu. Ak pošlete na príspevok na účet, do poznámky napíšte „Charita“. 

 V pondelok od poludnia do polnoci 22.2.2021 sa môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky, kto 
nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha. 

 Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých 
podmienok úplne odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať 
tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad 
štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. 
V tomto obmedzenom čase je určite platné, keď sa pomodlíte Krížovú cestu doma sami alebo s počúvaním 
rádia či televízie. 

 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 bolo 175 € a 
na účet bolo 55 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Stále je možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


