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F A R S K É   O Z N A M Y 

17. máj – 23. máj 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 17.5. féria 19:00  Mária, Ján a brat Ján Chaban 
Ut 18.5. féria   
St 19.5. kántry – Za jednotu kresťanov 19:00 Za zdravie a BP pre dcéru 
Št 20.5. féria 19:00 Za zdravie a BP pre členov SSV 
Pi 21.5. féria 19:00  rodičia Ján a Alžbeta Balková 

So 22.5. Turíčna vigília Zoslania Ducha 
Svätého 19:00  členov SSV 

Ne 23.5. Zoslanie Ducha Svätého 
  7:30   
  9:00 
10:30 

Na úmysel 
Za farnosť 
Na úmysel ordinára 

 Dnes je zbierka na katolícke masmédia. 

 Dnes bude o 14:00 hod. pobožnosť k Panne Márii. 

 Dnes o 15:00 hod. pozývam deti na bicykel do Sl. Ľupči na zmrzlinu. Zraz pred farou. 

 Dnes bude stretnutie Farskej rady. Pozývam všetkých členov FR o 19:00 hod. na faru. 

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

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam deti a rodičov. 

 V sobotu budeme sláviť Turíčnu vigíliu. Budeme sláviť predĺženú vigílijnu sv. omšu s vešperami a šiestimi 
čítaniami a príhovormi k nim. Pripodobnime sa tým apoštolom a učeníkom, ktorí vytrvalo a jednomyseľne 
zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého. Veriaci, ktorý sa 
zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za obvyklých podmienok získať 
úplné odpustky. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej. 

 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 195€, a na účet 10€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať.  

 V piatok na detských omšiach pokračujeme s úlohami, ktoré boli v nedeľu pri streamovaných omšiach. Kto 
by sa chcel zapojiť, môže doniesť vypracovanú úlohu najneskôr v piatok na detskú sv. omšu. Úloha 
z posledného piatka bola: Koho vymenovali za apoštola namiesto Judáša? Aké mal charakteristické vlastnosti, 
čím sa vyznačoval? Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy v piatok po sv. omši. Plus je možnosť v mesiaci 
máj prinášať kvietky Panne Márii podľa plagátu z kostola.  

Martin Pečarka, farský administrátor 


