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F A R S K É   O Z N A M Y 

26. apríl – 2. máj 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  26.4. féria 19:00  Vilma, Ondrej, deti a st. rodičia 
Ut  27.4. féria   

St  28.4. féria 19:00 Poďakovanie za prežité roky a Božiu pomoc do dalších 
rokov 

Št  29.4. Svia. Sv. Kataríny Sienskej, panny 
a učiteľky cirkvi, patrónky Európy 7:30 Za duše v očistci 

Pia 30.4. féria 19:00  st. rodičia Budajoví a Tonkovičoví 
So 1.5. Vigília piata veľkonočná nedeľa 19:00 Za obrátenie hriešnikov 

Ne 2.5. Piata Veľkonočná nedeľa 
7:30 
9:00 

10:30 

 Drahoslav Valent 
Za farnosť 
Na úmysel ordinára 

 Dnes je zbierka na seminár. 

 V stredu po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním.  

 V piatok bude detská sv. omša, podľa vašich možnosti, deti a rodičia sú vítaní. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8. Márie Ivaničovej. 

 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov 2m 
podľa značiek okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk. Z obradov sa vylučujú osoby, 
ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Ak sa niekto 
cíti chorý – nie je úplne zdravý, kašle alebo nemôže nosiť rúško, nech ostane doma. V tomto čase ho neviaže 
povinnosť a sv. omšu má platnú aj pri sledovaní TV. Nakoľko sú aj tieto nové podmienky „limitujúce“, 
naďalej na Slovensku platí oslobodenie  od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách, a to až do úplného 
uvoľnenia proti-epidemických opatrení.  

 V nedeľu 25. apríla 2021 sme odvysielali posledný priamy prenos sv. omše z našej farnosti. V mene nášho 
vysielacieho teamu ďakujeme všetkým, čo ste nás sledovali a taktiež nás podporovali duchovne 
a akýmkoľvek iným spôsobom. Pozývame vás zúčastniť sa sv. omší aktívne v kostole alebo sledovať iné vám 
dostupné priame prenosy. V prípade vášho záujmu nevylučujeme, že vám prinesieme určité slávnostné sv. 
omše z našej farnosti aj v budúcnosti. 

 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 85€, a na účet 50€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať.  

 Kostolník/čka – prosím, nech sa prihlásia záujemcovia na zastupovanie kostolníka, ktorý je momentálne 
chorý, prípadne môžu byť aj dvaja, ktorí by sa striedali.  
Táto služba, ako aj všetky ostatné v spoločenstve Cirkvi, ktorého zmenšeninou je aj naša farnosť,  vyplýva z 
ustanovení v Kódexe kánonického t.j. cirkevného práva. Druhá kniha kódexu o Božom ľude hovorí na 
začiatku vo svojich prvých kánonoch 204 - 231 o veriacich a zvlášť aj o laických veriacich - ich právach, ale 
aj povinnostiach.                pokračovanie >> 



Takto okrem základných práv veriacich, ako sú: dostať od posvätných pastierov duchovné dobrá Cirkvi 
(Božie slovo a sviatosti), právo na výber duchovnosti (forma prežívania viery, vzťahu k Bohu - v zhode s 
učením Cirkvi), právo na združovanie a spoločenstvo (akým je aj naša farnosť), právo na kresťanskú 
výchovu, či právo voliť si svoj vlastný životný stav - rovnako máme aj povinnosti.  
Krstom sme boli včlenení do Krista a tak isto ako my, klerici, aj vy, laickí veriaci máte svojím spôsobom 
účasť na Kristovej kňazskej, prorockej a kráľovskej úlohe, a teda ste povolaní vykonávať poslanie, ktoré Boh 
zveril Cirkvi a  spolupracovať na budovaní Kristovho tela, každý podľa svojho postavenia, úlohy a schopnosti 
- a takto si plniť úlohy voči všeobecnej aj partikulárnej cirkvi - teda diecéze a zvlášť farnosti, v ktorej žijete. Z 
toho deda plynie povinnosť prispievať na potreby Cirkvi - finančná, materiálna pomoc a vykonávanie 
rôznych služieb. Toto všetko je potrebné, či už na: zabezpečenie Božského kultu, ale aj na diela apoštolátu 
(napr. misie), dobročinnej lásky (charity) či slušné materiálne zabezpečenie kňaza - kvôli tomu, aby Cirkev 
bola nezávislá od svetskej moci. Teda každý má byť podľa svojej schopnosti nápomocný a angažovať sa vo 
farnosti. Nie je to výsada ani povinnosť len niektorých. Všetci prijímame cirkevné dobrá a preto všetci sa 
môžeme angažovať. 

 Dom Xaver v Badíne bude hľadať ľudí na viacero voľných pracovných pozícií - kuchár/kuchárka, pomocná 
sila do kuchyne, upratovačka, recepčná/recepčný. Ak by mal niekto záujem, prosím, zašlite životopis na 
info@xaver.sk alebo kontaktujte telefonicky prevádzkara Ing. Mareka Krajča na tel. čísle:  0903256532. 

 Bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre pozývajú na online adoráciu za kňazské povolania. 
Uskutoční sa v Nedeľu Dobrého pastiera (25. apríla 2021), naživo ho budú online vysielať o 17:00 z Kaplnky 
sv. Gorazda. Priamy prenos je možné sledovať na Facebooku a YouTube kanáli seminára. Nakoľko 
seminaristi naďalej pokračujú v štúdiu teológie dištančnou formou, nebude sa konať tradičný Deň otvorených 
dverí, ktorý sa konal v našom seminári vždy v sobotu pred Nedeľou Dobrého pastiera a seminaristi ani 
nenavštívia farnosti v túto nedeľu, ako to bolo zvykom. Prostredníctvom sociálnych sietí sa však snažia 
pozývať ku modlitbe za nové kňazské a rehoľné povolania. Do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa je 
možné prihlásiť do 30. apríla 2021. V Nitre doteraz evidujú 13 prihlášok, z toho 2 rehoľníkov. 

 Z domácej úlohy z minulej nedele vyhrávajú: Hanka a Matúško Horváth, Terezka a Šimonko Kostúr. A z 
týždňa milosrdenstva ešte dodatočne dohlásení sú: Nelka Barlová, Jakubko Budaj, Denis Barla, Miško 
Donoval, Tomáško Krúpa a Alžbetka Ulbriková. Veľmi pekne ďakujem za každý vykonaný dobrý skutok. 
Ceny budú doručené. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


