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F A R S K É   O Z N A M Y 

7. jún – 13. jún 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 7.6. féria 19:00 Za duše v očistci 
Ut 8.6. féria   
St 9.6. féria 19:00  Šimon Duraj 
Št 10.6. féria 7:30  Peter 2. výr. 
Pi 11.6. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, sl. 18:00  rodičia Anna a Ján, Veronika a Viliam 

So 12.6. Nepoškvrneného Srdca 
Preblahoslavenej Panny Márie, sp. 7:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny 

Ne 13.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sl.   9:00 Za farnosť, pred kaplnkou 
 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 Deti si po sv. omši môžu prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 Dnes bude o 14:00 hod. pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Nedeľné pobožnosti budú stále 
o 14:00 hod. Na májových pobožnostiach som chcel byť prítomný, preto bola pobožnosť skôr, lebo som chcel 
byť aj s deťmi. Ospravedlňujem sa, keď som tým niekomu narušil nedeľný program alebo účasť na 
pobožnosti. Ďakujem za vaše podnety, podľa možnosti sa budem snažiť byť prítomný na pobožnostiach. 
Večerné sv. omše v lete budú o 19:00 hod. okrem piatka, a na jeseň prehodnotíme – uvidíme. 

 Dnes o 15:00 hod. pozývam staršie deti a mládež na bicykel na nejaký cyklo-okruh. 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 piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca 
Ježiš, po modlitbe po prijímaní, bude odprosujúca pobožnosť. Túto slávnosť budeme sláviť aj v nedeľu pri 
Kaplnke. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcisime – Najmilší Ježišu, môže 
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V tento deň je Svetový deň modlitieb za Posväcovanie 
kňazov. 

 V sobotu o 18:00 hod. prosím o pomoc nejakých chlapov ponosiť a pripraviť lavičky pred Kaplnkou. 

 Veľmi pekne ďakujem Bohu i Vám, že sme si Pána Boha mohli uctiť vo štvrtok pri Eucharistickej procesii. 
Ďakujem všetkým, ktorí pripravili krásne oltáriky, Hasičskému zboru, dievčatám, miništrantom, organistke a 
spevákom a všetkým zúčastneným. 

 10 minút pred každou sv. omšou končím spovedanie. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4. Emílie Kukučkovej. 

 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 196€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Organista/ka – prosím záujemcov o službu organovania, aby sa nahlásili u mňa alebo u pani Organistky. 



 Približne 10 % populácie ešte nestihli elektronické sčítanie ľudu. Ak sú u nás niektorí, ktorí si s tým nevedia 
dať rady, dajte vedieť a pomôžeme vám s tým.  

 V piatok na detských omšiach pokračujeme s úlohami, ktoré boli v nedeľu pri streamovaných omšiach. Kto 
by sa chcel z deti zapojiť, môže doniesť vypracovanú úlohu najneskôr v piatok na detskú sv. omšu. Úloha 
z posledného piatka bola: Nakresliť Najsvätejšie Srdce Ježišovo a anjela z kázne, a ako sa volal? 
Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy v piatok po sv. omši.  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


