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F A R S K É   O Z N A M Y 

3. máj – 9. máj 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, svia. 19:00  Anna Forgáčová 
Ut  4.5. Sv. Floriána, mučeníka, spom.   
St  5.5. féria 19:00  rodičia Anna, Alexander, bratia, sestry a st. rodičia 
Št  6.5. Za povolania na kňazský stav 7:30 Za zdravie a BP pre Jurajov 
Pia 7.5. féria 19:00  rodičia Jozef Očenáš a Irma a Ján Melich a Anna 
So 8.5. Vigília šiesta veľkonočná nedeľa 19:00  rodičia Júlia a Juraj a ich rodičia 

Ne 9.5. Šiesta Veľkonočná nedeľa 
7:30 
9:00 

10:30 

Na úmysel 
Za farnosť 
Na úmysel ordinára 

 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 Deti si po sv. omši môžu prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 Dnes bude o 13:00 hod. pobožnosť k Panne Márii. 

 Dnes o 14:00 hod. pozývam deti na bicykel do Sl. Ľupči na zmrzlinu. Zraz pred farou, ak nám počasie bude 
priať. 

 Od dnes asi 10 minút po každej sv. omši bude vystavená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii asi tak na pol 
hodinky. V nedeľu len po poslednej sv. omši. Môžete takto duchovne načerpať. 

 V utorok je Sv. Floriána, mučeníka, patróna Hasičov. Niekde býva zvykom slúžiť v ten deň za miestnych 
Hasičov sv. omšu a tiež krátka pobožnosť s požehnaním pred Požiarnym zborom. Ak by bol záujem, oslovte 
ma prosím niekto z hasičov, a by sme to v utorok zrealizovali. 

 V stredu na záver sv. omše bude krátka adorácia s požehnaním.  

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. Spovedám od 18:00 hod. 

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

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 9. Márie Zátrochovej. 

 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.  

 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 127€, zbierka na seminár 330€ a na účet 40€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

   Pápežská rada pre novú evanjelizáciu informovala (dňa 28.4.2021), že na žiadosť Svätého Otca Františka bude 
mesiac máj – viac ako inokedy – venovaný modlitbám za rýchle ukončenie svetovej koronavírusovej pandémie. 
Pápež František vyzýva ľudí na všetkých pútnických miestach na celom svete, aby sa zapojili do iniciatívy 
„modlitebný maratón“ s mottom „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12, 5). Každý deň počas mája 
by sa mali kňazi, veriaci a ich rodiny pomodliť svätý ruženec najmä za osoby mimoriadne zasiahnuté 



pandémiou Covid 19. Ide napríklad o tých, čo sa pre protipandemické opatrenia nemohli rozlúčiť so svojimi 
zomierajúcimi príbuznými, o ľudí bez domova, či o osoby žijúce v chudobe. Svätý Otec vyzýva modliť sa aj za 
zdravotníkov. Slovensko sa zapája do výzvy celoslovenským modlitbovým ružencom. 

   Tím dobrovoľníkov Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy začal pripravovať ďalšie stretnutie Ráchelinej 
vinice, ktoré je plánované na víkend 4.-6. júna v duchovnom centre pri Trenčíne. Presné miesto oznamujeme 
iba záujemcom a to kvôli ochrane ich identity. Stretnutie je krásny a dynamický program s biblickými 
i psychologickými prvkami, ktorý za roky jeho realizácie na Slovensku pomohol vyrovnať sa s bolesťou zo 
straty dieťaťa už viac ako stovke rodín.  Viac info na http://rachel.rodinabb.sk alebo na plagáte, na nástenke. 

 Kostolník/čka - prosím, nech sa prihlásia záujemcovia na zastupovanie kostolníka, ktorý je momentálne 
chorý, prípadne môžu byť aj dvaja, ktorí by sa striedali.  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


