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F A R S K É   O Z N A M Y 

2. august – 8. august 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 2.8. féria   
Ut 3.8. féria 17:00  rodičia Anton a Emília Barlová, 30.výr. smrti 

St 4.8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, 
spom.   

Št 5.8. féria  18:00  František a Mária Kostúrova, a sestra Anna 
Očenášová 

Pia 6.8. Premenenie Pána, sviatok    
So 7.8. Panny Márie v sobotu, spom.   
Ne 8.8. Devätnásta nedeľa cez rok   9:00 Za farnosť 

 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 V štvrtok po sv. omši bude možnosť adorácie a sv. zmierenia – spovedi. 

 Celý týždeň som na dovolenke. Súrne veci, pohreby a zaopatrovania volajte Farský úrad v Priechode 048/418 
9131.  

 Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prispeli Nadežde na štúdia spevu a pripravené pohostenie. Nech vám to 
Pán Boh odplatí. 

 V sobotu 14.8. vás pozývam na Tradičnú púť pešo na Staré Hory. Pripojíme sa k pútnikom z Hiadľa, ktorí sa 
tu zastavia na modlitbu v kostole. Približný odchod bude medzi 9 až 10:00 hod. Keď prídu pútnici, zazvonia 
zvony na modlitbu. 

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

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2. Kataríny Hošalovej. 

 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 122€, milodary na kostol 25€, príspevok na strechu KD 50€,  a na účet zvonček 10€, na 
strechu KD 250€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 V dňoch 12. - 15. septembra 2021 navštívi Slovensko Svätý Otec. Podmienky účasti na stretnutiach s 
pápežom určuje Ministerstvo zdravotníctva a vzhľadom na pandemickú situáciu je aktuálne povolená len 
účasť ľudí plne zaočkovaných. Všetky dôležité informácie o ceste pápeža nájdete na stránke 
www.navstevapapeza.sk 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


