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F A R S K É   O Z N A M Y 

6. aeptember – 12. september 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 6.9. féria   

Ut 7.9. 
Sv. Marka Križina, Melichara 
Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, 
kňazov a mučeníkov, spom. 

  

St 8.9. Narodenie Preblahoslavenej Panny 
Márie, sviatok  19:00 

 Anna a František Slobodník č. 313 a dcéra a 
syn 

Št 9.9. féria   7:30 Za kňazov 
Pia 10.9. féria  19:00  Milan Pavlák 
So 11.9. Vigília 24. nedeľa cez rok  19:00  Emília a Ján Slobodník a syn Ján 
Ne 12.9. Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok   9:00 Za farnosť 

 Dnes je zbierka na potreby kostola.  

 V stredu po modlitbe po prijímaní bude krátka adorácia s požehnaním.  

 V sobotu bude sv. omša večer o 19:00 hod. s platnosťou na nedeľu. 

 Na budúcu nedeľu 12.9. nás všetkých srdečne pozýva Vdp. dekan Peter Ivanič s farnosťou na slávnosť 
patrocínia kostola povýšenia svätého kríža v Moštenici kde spoločne oslávime hody titul miestneho  chrámu. 
Program v tento deň v kostole v Moštenici začne spoločnou modlitbou Krížovej cesty o 10:30 hod. a následne 
po jej ukončení o 11:00 hod. bude slávená slávnostná hodová svätá omša ktorú bude celebrovať Vdp. Martin 
Uhrík farský administrátor v Medzibrode. Tešíme sa na stretnutie pri Pánovom Kríži i pri stole Eucharistie.  

 Farnosť Priechod s Vdp. farárom Marekom Iskrom nás všetkých pozývajú na slávnosť posviacky chrámu 
Sedembolestnej Panny Márie v Priechode, ktorá je plánovaná na nedeľu 19.9.2021 o 10:30 hod. Pre domácich 
i hostí bude po slávnostnej svätej omši na farskom dvore pripravené spoločné agapé. Viac info na nástenke. 

 Tento týždeň sa v Budapešti koná 52. Medzinárodný Eucharistický kongres, ktorého mottom je text žalmu: 
V tebe sú všetky moje pramene (Ž 87,7). Myslime na to v našich modlitbách, adorácie obetujeme na tento 
úmysel. 

 Na budúci kalendárny rok sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť Birmovania. Veľmi odporúčam prijať 
všetkým túto sviatosť, ktorí ju ešte nemajú. Vysluhovať sa bude mladým od dovŕšeného 13 roku vyššie a tiež 
aj dospelým. Kto by mal záujem, nech mi dá vedieť do konca septembra. Od októbra začneme s prípravou. 
Dospelých by som pripravoval osobitne. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6. Vladimíri Turčanovej. 

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

 Stále je možnosť registrovať sa na stretnutie s Pápežom Františkom na jednotlivé podujatia na nasledujúcom 
linku (https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/), a potom kliknutím na odkaz pre jednotlivé podujatia v Prešove, 
Košiciach a v Šaštíne. Prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku oznamuje, že verejné podujatia 
návštevy Svätého Otca (Prešov, Košice a Šaštín) budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP, to znamená aj 



pre nezaočkovaných. Nutné bude zaregistrovať sa na stránke navstevapapeza.sk. Registrácia OTP sa spustí až v 
pondelok 6. septembra. Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a 
negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch.  Kto by mal záujem ísť 
spoločne z farnosti na podujatie do Šaštína, zapíšte sa vzadu na papier najneskôr do štvrtka rána, plus, keď 
potrebujete pomoc s registráciou, napíšte k menu číslo telefónu.  

 Tiež je možnosť ísť v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Prípravná komisia pápežskej návštevy hľadá 
dobrovoľníkov. 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 bol 100€, milodar na kostol 50€, milodary na strechu KD 100€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať. 

 Dňa 26.9. (nedeľa) vás všetkých pozývam na Duchovnú obnovu Ružencového bratstva. Duchovnú obnovu 
bude viesť dominikán P. Alan Dely OP, promótor pre ruženec na Slovensku. Program je na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


