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F A R S K É   O Z N A M Y 
21. jún – 27. jún 2021 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spo. 19:00 Ö Anna a Jozef 
Ut 22.6. féria   

St 23.6. Vigília Narodenie Sv. Jána 
Krstiteľa, slávnosť 19:00 Ö manžel Anton Vráb 

Št 24.6. Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, 
slávnosť 19:00 Ö Milan Barla 

Pi 25.6. féria 18:00 Ö rodičia Matilda a Emil a st. rodičia 
So 26.6. féria 7:30 Ö rodičia Irena a Ján Stanko a AnnaKostúrová 

Ne 27.6. Trinásta nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

Na úmysel 
Za farnosť 

v Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky. 

v Dnes bude o 14:00 hod. nedeľná pobožnosť. 

v V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov. Po sv. omši bude na fare opekačka.  

v V sobotu sa bude naša farnosť modliť v rádiu Lumen ruženec. Kto by sa chcel ísť modliť do rádia, prosím 
nech sa nahlási u Ivetky Rochovskej. Môžu ísť všetci, z každej generácie, od detí po dôchodcov. 

v Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6. Vladimíri Turčanovej. 

v 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.  

v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bolo 206€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

v 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 LIVE stream. Program, 
registráciu a všetky dôležité informácie nájdete na stránke www.emfest.sk.   

v Farnosť Banská Belá veľmi pekne ďakuje za podporu pri hlasovaní za pamiatku Drevený reliéfny oltár 
v Banskej Belej.  

v Miništranti – je možnosť ísť na Miništrantský tábor: 11.7-14.7. pre 7-14 ročných v kňazskom seminári 
v Badíne. Kto by mal záujem, dajte mi prosím vedieť. Pre starších je tiež možnosť v neskoršom termíne. 

v V piatok na detských omšiach pokračujeme s úlohami. Kto by sa chcel z deti zapojiť, môže doniesť 
vypracovanú úlohu najneskôr v piatok na detskú sv. omšu. Úloha z posledného piatka bola: Kde a aký poklad 
si máme zhromažďovať? Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy v piatok po sv. omši.  

Martin Pečarka,  farský administrátor 
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