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F A R S K É   O Z N A M Y 

31. máj – 6. jún 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 31.5. féria 19:00 Za rodičov Vrábových a za celú ich rodinu 
Ut 1.6. Sv. Justína, mučeníka, spom.   

St 2.6. Vigília Najsvätejšieho Kristovho 
Tela a Krvi 19:00 Za Božie požehnanie a zdravie pre rod. Valentovú 

Št 3.6. Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi, slávnosť 19:00 Za farnosť 

Pi 4.6. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, v. 18:00  Mária a Vladimír Valent a rodičia 
So 5.6. Vigília Desiata nedeľa cez rok 19:00  Emil Patráš 

Ne 6.6. Desiata nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

 Ján Kukučka 
Za farnosť 

 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. 

 Hodinu pred každou sv. omšou bude vystavená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii do modlitby ruženca 
a potom pokračuje s ružencom až do začiatku sv. omše. V nedeľu bude len po poslednej sv. omši a v stredu 
len na záver sv. omši. Môžete takto duchovne načerpať. 

 V štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok, sv. omša bude preto večer 
o 19:00 hod. Na záver sv. omši bude Eucharistická procesia po dedine. Prosím o zabezpečenie oltárikov ako 
každý rok. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní – speve hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, 
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 V piatok je 1. piatok, od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 17:00 hod. 

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

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. 

 Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho toho roku vychádza na piatok 11.6.2021. V Kaplnke ju budeme 
sláviť najbližšiu nedeľu 13.6. o 9:00 hod. Ospravedlňujem sa, že som to nestihol dať do Spravodaja. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3. Emílie Beňovej. 

 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 153€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Ešte počas streamovaných omší nám doslova zhorel zosilňovač pre zbor. Vzápätí sa nám však podarilo 
zaobstarať novší a kvalitnejší, ktorý už teraz využívame počas detských sv. omší, nedeľných omší pre zbor a do 
budúcna sa môže využiť aj pri slávení liturgie mimo kostola. Touto cestou ďakujem nášmu farníkovi, ktorý 
nový mixážny pult zakúpil. 



 Lekcionár a prosby sa od dnes budú nechávať v prvej lavici. Ak nepríde žiadny Lektor, môžete ktokoľvek 
z ľudu čítať. Pozývam ďalších zapojiť sa do služby Lektora a Žalmistu. 

 Veľmi pekne ďakujem chlapom za pokosenie okolo kostola, KD a fary a všetkým, ktorí pomohli pri hrabaní, 
zametaní a odprataní trávy. Nech vám to Pán Boh oplatí na deťoch. Zároveň by som chcel poprosiť 
o zapojenie sa do tejto partie kosenia ďalších chlapov do budúcnosti. Záujemcovia sa hláste u mňa alebo 
u Juraja Barlu. 

 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: Nakresliť dom, v ktorom býva intenzívnejšie Boh. Čo robíme v tomto Dome? 
Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy v piatok po sv. omši. Plus vyhodnotíme nazbierané kvietky Panne 
Márii podľa plagátu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


