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F A R S K É   O Z N A M Y 

12. júl – 18. júl 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 12.7. féria      
Ut 13.7. féria 19:00  Júlia Lipová 
St 14.7. féria 19:00  Milan Vráb, rodičia a st. rodičia 
Št 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa 

Cirkvi, spom.   7:30  Emil a Barbora Stankova a syn Juraj 

Pia 16.7. Preblahoslavenej Panny Márie 
Karmelskej, spom. 19:00  Za rod. Ulbrikovú, poďakovanie za zdravie a 

požehnanie do dalších dní 
So 17.7. Sv. Andreja Svorada a Beňadika, 

pustovníkov, spom.   7:30  Terézia a Dominik Mrva 
Ne 18.7. Šestnásta nedeľa cez rok   7:30 Za farnosť 
 Dnes je zbierka na strechu KD. 

 V pondelok na fare budeme píliť drevo. Prosím penzistov, ktorí môžu prísť pomôcť s pílením dreva na fare, 
nech prídu v pondelok ráno okolo 9:00 hod. 

 V štvrtok bude adorácia za Diecézu od 17:00 do 18:00 hod. 

 V štvrtok o 18:00 hod. pozývam všetky deti na opekačku na fare. Prosím, povedzte deťom, o ktorej majú byť 
doma. Budem sa snažiť, aby každý bol najneskôr o desiatej už doma. 

 V piatok a sobotu bude brigáda v KD. Prosím vás, ktorí môžete, príďte pomôcť na brigádu, upratať v KD 
a spraviť najnutnejšie práce. Chcem aby sa už spodná časť KD začala využívať, napr. ako Denný stacionár pre 
dôchodcov a na iné akcie. Najbližšia akcia bude 22.7.(štvrtok), príde 20 pútnikov putujúcich z Košíc do 
Zvolena, aby sa mali aspoň v spacákoch na noc kde zložiť. 

 Na budúcu nedeľu pôjdeme na púť do Butkova. Odchod bude o 8:30 hod. spred kostola. Na púti budeme 
v Skalnom sanktuáriu sláviť aj sv. omšu. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 9. Márie Zátrochovej. 

 Miništrantský tábor so mnou bude od 22.8. do 26.8.2021. 

 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov, 
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 
v hotovosti bol 102€,  a na účet 100€, Zbierka na potreby kostola 332€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať.  

 Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným na sv. omši na Kališti, zboru za skrášlenie Liturgie 
spevom, Krojovým oblečením a obsluhe s občerstvením. 

 Centrum pre duchovné povolanie pozýva chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom 
duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt v Ríme. Viac info na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


