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F A R S K É   O Z N A M Y 
19. júl – 25. júl 2021 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 19.7. féria  19:00 Ö Mária, Matúš, brat a manželka 
Ut 20.7. féria   
St 21.7. féria 19:00 Ö rodičia Anna a Viliam Očenáš 
Št 22.7. Sv. Márie Magdalény, sviatok   7:30 Ö manžel Ján a syn Ivan 
Pia 23.7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky 

Európy, sviatok   7:30 Ö Ondrej a Oľga 

So 24.7. Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, spom.   7:30 Ö Milan Barla 
Ne 25.7. Šestnásta nedeľa cez rok   9:00 Za farnosť 
v Dnes je púť do Butkova. Odchod bude o 8:30 hod. spred kostola. Na púti budeme v Skalnom sanktuáriu sláviť aj sv. 

omšu. 

v V stredu na záver sv. omše bude krátka adorácia s požehnaním. Potom bude opekačka na fare okolo 19:45 hod., lebo 
v štvrtok prídu pútnici. Pozývam všetky deti na opekačku. Prosím, povedzte deťom, o ktorej majú byť doma. Budem sa 
snažiť, aby každý bol najneskôr o desiatej už doma. 

v V štvrtok okolo 18:00 hod. prídu pútnici na faru, môžete prísť na faru vzadu na dvore v altánku sa s nimi porozprávať 
a niečím ich pohostiť.  

v V piatok bude sv. omša ráno o 7:30 hod. spolu s pútnikmi, po nej raňajky a potom, kto by sa chcel pridať putovať 
nejakú časť cesty, môže sa pridať smer Badín. 

v V piatok a sobotu minulý týždeň, bola brigáda v KD. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prišli pomôcť, nech Vám to 
Pán Boh odplatí. Niečo sa spravilo, ale ešte stále je tam veľa práce, preto budú ešte ďalšie brigády, aby sa to mohlo 
úplne využívať. Ktorí by ste mohli prísť individuálne, kedy vám vyhovuje, prosím, dajte mi vedieť. Tiež sú tam odborné 
práce – stolárske, vodárske, elektrikárske atď..., tiež prosím pomôcť s týmito prácami, buď individuálne alebo na 
najbližšiu vyhlásenú brigádu. 

v V sobotu je spomienka na Sv. Šarbela Machlúfa. Pri tejto príležitosti po sv. omši budem dávať pomazanie Šarbelovým 
olejom. 

v Veľmi pekne ďakujem penzistom za spílenie dreva na fare, nech Vám to Pán Boh odplatí. 

v Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10. Jany Gregorovej. 

v Miništrantský tábor so mnou bude od 22.8. do 26.8.2021, záujemcovia sa pomaly môžete nahlasovať u mňa alebo 
u Martina Halaja. 

v Farský deň bude 22.8. (nedeľa) aj s pohostením. 

v Duo Benedictus nám predstavia koncert klasickej a sakrálnej hudby 30.7. (piatok) po sv. omši. Vo sv. omši budú 
spievať Kyrie, Alleluja, Sanctus, Agnus Dei, Panis Angelicus, Ave Maria, a po svätej omši budú spievať krátky koncert 
(3 až 4 piesne). 

v Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov, 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 bol 90€,  a na účet 25€, Zbierka na strechu KD bolo 545€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

Martin Pečarka,  farský administrátor 
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