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F A R S K É   O Z N A M Y 

24. máj – 30. máj 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 17.5. Svätodušný pondelok 19:00  Milan Barla 
Ut 18.5. féria   
St 19.5. Sv. Filip Neriho, kňaza, spom. 19:00 Za uzdravenie pre syna 

Št 20.5. Nášho Pána Ježiša Krista, 
Najvyššieho a večného kňaza, sviat. 19:00  Mária a Ján Ivanič 

Pi 21.5. féria 18:00 Za obrátenie hriešnikov 
So 22.5. Vigília Najsvätejšej Trojice, slávno. 19:00  Ján Šimkovič 

Ne 23.5. Najsvätejšej Trojice, slávnosť 
  7:30   
  9:00 
10:30 

Za našich Lektorov 
Za farnosť 
Na úmysel ordinára 

 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. 

 Od zajtra sa modlíme Anjel Pána, pokračuje obdobie cez rok. 

 Pred každou sv. omšou o 18:00 hod. v piatok o 17:00 hod. bude vystavená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii 
do modlitby ruženca a potom až do začiatku sv. omše. V nedeľu bude len po poslednej sv. omši a v stredu na 
záver sv. omši. Môžete takto duchovne načerpať. 

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

 V štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sv. omša bude preto večer 
o 19:00 hod. 

 V piatok bude detská sv. omša o 18:00 hod., pozývam deti a rodičov. 

 V sobotu po sv. omši, bude stretnutie všetkých lektorov v kostole. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2. Kataríny Hošalovej. 

 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 277€, zbierka na Masmédiá v hotovosti 168€, a na 
účet 30€. 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: Namaľovať srdce a do srdca namaľovať alebo napísať koho máte radi. 
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 


