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F A R S K É   O Z N A M Y 

14. jún – 20. jún 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 14.6. féria 19:00  Jozef, Mária Zentko 
Ut 15.6. féria   

St 16.6. féria 19:00 Za Božie požehnanie a zdravie pre rod. Milana, Braňa 
a Michala 

Št 17.6. féria 7:30 Za Božie požehnanie pre deti 
Pi 18.6. féria 18:00  Margita, Jozef a Frantšek Patráš 
So 19.6. féria 7:30  manžel Jozef Kostúr č.303 

Ne 20.6. Dvanásta nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

Na úmysel 
Za farnosť 

 Dnes bude o 14:00 hod. pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu dole pri Kaplnke podľa počasia, ak 
bude zlé, tak v kostole. 

 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. Po sv. omši bude na fare opekačka.  

 10 minút pred každou sv. omšou končím spovedanie. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml. 

 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 80€. Zbierka na potreby kostola 300€. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 Pozývame vás na 15. ročník EMfestu, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. júna na Starých Horách. Toto podujatie 
bolo inšpirované Mladifestom v Medžugorí, je teda príležitosťou zažiť túto atmosféru aj u nás na Slovensku. 
Nosnou témou tento rok bude Eucharistia a Mária. Hlavnými prednášajúcimi budú otec Jaroslav Klič a 
vincentín otec Pavol Noga. Registrácia je možná vopred cez internet do 20. júna za 2 € a priamo na mieste za 
5 €. Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť EMfestu osobne, organizátori zabezpečia aj sledovanie 
prostredníctvom LIVE streamu. Program, registráciu a všetky dôležité informácie nájdete na 
stránke www.emfest.sk.   

 Farnosť Banská Belá z našej diecézy, prosí o podporu pri hlasovaní do utorka 15.6.2021 za pamiatku 
Drevený reliéfny oltár v Banskej Belej. Grant od nadácie VÚB na reštaurovanie získa ten, kto bude mať 
najviac hlasov. Hlasovať môžete na https://www.nadaciavub.sk/poklady kde vám na váš mobil príde 
bezplatná sms s kódom. Ten treba potom napísať do hlasovania. 

 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: Kto nás najviac miluje? A prečo? Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy v piatok 
po sv. omši.  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


