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F A R S K É   O Z N A M Y 

15. marec – 21. marec A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  15.3. féria   Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu 
Ut  16.3. féria   Emil Valent 
St  17.3. féria    Anežka a Dominik Kretíkovci, rodičia a súrodenci 
Št  18.3. Vigília zo Sv. Jozefa, slávnosť 18:00  Boris Šípka, 15. výr., streamovaná 

Pia 19.3. Sv.Jozefa, ženícha preblahoslavenej 
Panny Márie, slávnosť   Jozef Zaťko a Agnesa Zaťková, deti a rodičia a st. 

rodičia 
So 20.3. féria  Poďakovanie Pánu Bohu za dožité roky 
Ne 21.3. Piata pôstna nedeľa - radosti 9:00 Za farnosť, streamovaná 

 
 Dnes je výročie zvolenia Sv. Otca pápeža Františka (2013), myslíme na neho v modlitbách. 

 V štvrtok bude streamovaná vigílijna sv. omša sv. Jozefa o 18:00 hod., pri ktorej požehnáme Banner sv. 
Jozefa, po sv. omši bude adorácia. Preto v štvrtok, lebo v piatok máme testovanie. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Konferencia 
biskupov Slovenska vyhlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom v oblasti 
Blízkeho východu.  

 BÚ oznamuje– že banskobystrický biskup, Mons. Marián Chovanec, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 
riaditeľa/riaditeľky školy. Tentoraz sa výberové konanie dotýka ôsmych našich škôl. Viac info na nástenke. 

 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 v hotovosti z kostola bolo 110€ a na účet z tohto týždňa bolo 40€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Kresťanský dom je v stavebnom procese. Preto prosím rodičov, aby upozornili svoje deti, ktoré chodia hore 
po gangu, aby tam viac nechodili. Môže sa stať niečo buď deťom alebo sa niečo poškodiť. V priebehu týždňa 
sa to pokúsim nejako zahradiť. 

 Stále platí možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

 Z domácej úlohy z minulej nedele vyhrávajú Samko Domin, Matúško Horváth a Terezka a Šimonko Kostúr. 
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a účasť. Ceny budú doručené. Dnešná úloha je: Prečo dal Boh svojho 
jednorodeného Syna? 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


