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F A R S K É   O Z N A M Y 

8. marec – 14. marec A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po  8.3. féria   Erik Turčan a rodičia Ján a Mária a brat Jaroslav 
Turčan 

Ut  9.3. féria   
St  10.3. féria  Na úmysel 
Št  11.3. féria   Ján Kukučka, rodičia a súrodenci 
Pia 12.3. féria   manžel Peter - 10. výročie 
So 13.3. féria   Jozef Gregorčok, nedožitých 100 rokov 
Ne 14.3. Štvrtá pôstna nedeľa - radosti 9:00 Za farnosť, streamovaná 

 

 Dnes bude ešte jedna sv. omša streamovaná o 13:00 hod. za našu babku v rodine, ktorá zomrela v piatok. 

 Dnes bude od 14:00 do 16:00 hod. otvorený kostol. 

 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 90€ a na 
účet bolo 10€, zbierka na charitu v hotovosti 145€, pôstna krabička 10€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať.  

 Stále platí možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

 eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka na stiahnutie rodičom a animátorom e-publikáciu Deti 
a Covid – bezplatne na webe detiacovid.sk  
Publikácia ponúka v jednom súhrnnom dokumente všetky potrebné informácie pre rodičov a animátorov o tom, 
ako deti prežívajú pandémiu koronavírusu a čo im pomáha. 
 

 Z domácej úlohy z minulej nedele vyhrávajú Terezka a Šimon Kostúr a Matúško Horváth. Veľmi pekne 
ďakujem za pozornosť a účasť. Ceny budú doručené. Dnešná úloha je: Čo vykonal Pán Ježiš? Čo od nás 
očakáva týmto úkonom? 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


