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F A R S K É   O Z N A M Y 

26. júl – 1. august 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov 
Preblahoslavenej Panny Márie, sp.   

Ut 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spom.   
St 28.7. féria   
Št 29.7. Sv. Marty, spom. 19:00  František a Mária Kostúrova, a sestra Anna 

Očenášová 
Pia 30.7. féria 19:00  Darina, Ľubomír a ostatní z rod. Flaška 
So 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.   
Ne 1.8. Osemnásta nedeľa cez rok 10:30 Za farnosť 
 Dnes je Svetový deň starých rodičov a seniorov, prajem všetkým veľa Božích milostí a požehnanie + aby ste vašou 

múdrosťou a skúsenosťami svedčili o Božej láske. 

 V štvrtok po sv. omši bude opekačka na fare. 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 piatok bude náhrada za 1. piatok, k chorým pôjdem ráno od 8:00 hod., v kostole spovedám od 18:00 hod. 

 V piatok (30.7.) nám Duo Benedictus predstavia koncert klasickej a sakrálnej hudby. 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). 

 Od soboty odchádzam na dovolenku. Súrne veci a zaopatrovania volajte dp. Mareka Iskru z Priechodu 
0907365781.  

 Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na púti v Butkove. Všetkým, ktorí sa nemohli zúčastniť pán 
Riaditeľ Cementárni posiela tri brožúrky o hore Butkov, môžete si ich vzadu vziať. Tiež pani sprievodkyňa 
Dudášova pozýva všetkých na Benefičný koncert Kandráčovcov v Butkove, na podporu misijných diel dňa 
31.7.2021 o 18:00 hod. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým v mene pútnikov a mojom, ktorí prispeli na bohaté pohostenie a napečené buchty, 
bolo to pre nich veľmi príjemné prekvapenie. Nech Vám to Pán Boh odplatí. 

 Farský deň bude 22.8. (nedeľa) aj s pohostením. Agapé bude po sv. omši pred kostolom spojené s posedením pri 
ľudovej hudbe a speve. 

 Vyšla kniha Čarovné Horehronie, kde naša farnosť prispela peňažný príspevok, aby sme tam mohli mať pol 
strany. Kto by mal o knihu záujem, je možnosť si ju kúpiť na fare za 15€. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej. 

 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 76 €, príspevok na strechu KD 200 €,  a na účet zvonček 10 €, na strechu KD 50 €. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

Martin Pečarka,  farský administrátor 


