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F A R S K É   O Z N A M Y 

22. marec – 28. marec A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  22.3. féria    Cyril Očenáš a BP pre manželku Annu 
Ut  23.3. féria   Anna Barlová 
St  24.3. féria    Milan Barla 
Št  25.3. Zvestovanie Pána, slávnosť 18:00  st. rodičia, streamovaná 
Pia 26.3. féria   manžel Peter a BP pre rod. Barlovú 
So 27.3. féria   Vladimír Turčan 
Ne 28.3. Kvetná nedeľa – Utrpenie Pána 9:00 Za farnosť, streamovaná 

 
 Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Konferencia biskupov 

Slovenska vyhlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom v oblasti Blízkeho 
východu. 

 V štvrtok bude streamovaná sv. omša zo slávnosti Zvestovanie Pána. Po sv. omši bude adorácia.  

 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 bolo 170€, zbierka pre prenasledovaných 60€ a na účet 
z tohto týždňa bolo 295€, na charitu 50€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Múdry človek vie, kde a ako sa chrániť pred silnou búrkou. Svätý Otec František počas svetovej pandémie 
„nasmeroval“ Cirkev pod ochranu svätého Jozefa – vyhlásil Rok svätého Jozefa (od 8.12.2020 do 8.12.2021). 
Tým zároveň pripomenul 150. výročie dekrétu Quemadmodum Deus, ktorým blahoslavený Pius IX. v r. 1870 
vyhlásil sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi. Pápež k tomu čoskoro pridal ďalšie dve úzko súvisiace 
vyhlásenia. Pri 5. výročí vydania exhortácie Amoris laetitia (Radosť lásky) vyhlásil Rok rodiny (od 19. marca 
2021 do júna 2022; do 10. svetového stretnutia rodín v Ríme) a ustanovil Svetový deň starých rodičov a 
seniorov na štvrtú júlovú nedeľu. Tieto aktivity Svätého Otca sú jasným odkazom, že si želá, aby kresťanská 
„láska v rodine“ bola najlepšou ochranou vo všetkých životných búrkach. 

 Dňa 13. marca  bolo 245. výročie založenia Banskobystrického biskupstva a tiež si pripomíname 100. výročie 
vysviacky prvých troch slovenských biskupov aj banskobystrického biskupa Mons. Mariána Blahu. 

 Stále platí možnosť ísť individuálne do kostola na modlitbu. 

 Z domácej úlohy pre deti z minulej nedele vyhrávajú Anička a Jonáško Barla, Samko Domin, Matúško 
Horváth a Terezka a Šimonko Kostúr. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a účasť. Ceny budú doručené. 
Dnešná úloha je: Koho hľadali ľudia v evanjeliu a prečo? 

Martin Pečarka, farský administrátor 


