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F A R S K É   O Z N A M Y 

16. august – 22. august 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 16.8. féria   
Ut 17.8. féria   
St 18.8. féria  19:00  Anna Očenášová a manžel Vladimír Očenáš, 10. výr. 

a dcéra Anna 
Št 19.8. féria  18:00  Margita a Jozef Turčan a syn Stanislav 
Pia 20.8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa 

Cirkvi, spom.  19:00  Stanislav Gregor, st. rodičia a sestra Anička 

So 21.8. Sv. Pia X., pápeža, spom.   7:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre kostolníka 
Ne 22.8. Dvadsiata prvá nedeľa cez rok  10:00 Za farnosť 

 

 Vo štvrtok bude sv. omša o 18:00 hod., po nej bude opekačka na fare, pozývam všetky deti. 

 V piatok plánujem výlet s deťmi. Rodičia prosím dajte mi vedieť do stredy večera, kto by mal záujem ísť. 
Deti so sebou nech si zoberú nejakú desiatu a plavky. 

 V sobotu večer o 18:00 hod. poprosím nejakých chlapov o pomoc pri nosení stolov na Farský deň. Zraz pred 
kostolom. 

 V nedeľu bude Farský deň aj s pohostením. Slávnostná sv. omša bude o 10:00 hod. so slávnostným kazateľom 
dp. Miroslavom Spišiakom. Agapé bude po sv. omši pred kostolom spojené s posedením pri ľudovej hudbe 
a speve. Kto by chcel prispieť nejakým koláčom alebo niečím slaným, môžete to priniesť v sobotu večer na 
faru. 

 V nedeľu po Farskom dni odchádzame na Miništranský tábor na chatu do Skliarova pri Detve. Vrátime sa vo 
štvrtok okolo obeda. Ak je možné, nech si chlapci vezmú okrem iného spacák a plavky. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3. Emílie Beňovej. 

 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov, 
okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk.  

 Včera sme putovali na St. Hory. Všetkým zúčastneným ďakujem za obetavosť a duchovné prežitie. 

 V sobotu 28.8. Vás pozývam na púť do Klina na Orave. Záujemcovia sa zapíšte do budúcej nedele vzadu na 
papier. 

 Mottom návštevy pápeža Františka na Slovensku je „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. Presný 
harmonogram návštevy je uvedený na stránke, ktorá sa venuje tejto významnej udalosti, a dostanete sa k nemu 
aj kliknutím na nasledujúci odkaz (https://www.navstevapapeza.sk/sk/ harmonogram) Na týchto stretnutiach 
sa bude môcť zúčastniť iba ten, kto sa zaregistroval na vyššie uvedenej stránke a prešiel registračným 
procesom. Podľa aktuálnych informácií budú mať na podujatia spojené s apoštolskou cestou Svätého Otca 
povolený vstup iba plne zaočkovaní. Z tohto dôvodu v rámci registračného procesu prebehne kontrola 
zaočkovanosti v Centrálnom registri NCZI. Účastník, ktorý prejde schvaľovacím procesom, si bude môcť 
vytlačiť vstupenku. Jej súčasťou bude QR kód, ktorý budú overovať snímače pri vstupe do sektorov. 



Registrácia účastníkov zatiaľ nie je spustená. O jej aktivácii a presnejších podrobnostiach Vás budem 
informovať. 

 Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Prípravná komisia pápežskej 
návštevy hľadá viac ako 1000 ľudí (dobrovoľníkov) do Šaštína, 700 dobrovoľníkov do Košíc a 1000 
dobrovoľníkov do Prešova. Potrebujeme vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, 
či inde. Všetky info aj prihlášku nájdete na linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte.  

 Komunita Emanuel organizuje už 26. rok víkendové stretnutie On je živý od 10-12. 9.2021 pre 100 mladých ľudí 
vo veku od 18 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde máte možnosť zažiť praktické workshopy, 
skupinky zdieľania, sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj  evanjelizáciu v Banskej 
Bystrici. Viac info a možnosť sa registrovať nájdete na stránke www.onjezivy.sk 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti z 1.8. bol 27€, zbierka na potreby kostola 110€, zvonček v hotovosti z 8.8. bol 128€. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Ďakujem Pánu Bohu a vám za modlitby, že som mohol byť na dovolenke a šťastne sa vrátiť. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


