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F A R S K É   O Z N A M Y 

13. september – 19. september 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa 
a učiteľa Cirkvi, spom. 18:00  Manžel Stanislav, 4. výr., a syn Ivan 

Ut 14.9. Povýšenie Svätého Kríža, sviatok 7:30 Na úmysel  

St 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, 
Patrónky Slovenska, slávnosť 18:00  st. rodičia Mária a Ján Barla a Mária a Emil 

Slobodník 
Št 16.9. Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, 

biskupa, mučeníkov, spom. 7:30  Alojz, Františka Šimkovič 

Pia 17.9. féria 18:00  Jozef Slobodník 30. deň, zádušná sv. omša 
So 18.9. féria 7:30  z rod. Štefana a Annu 
Ne 19.9. Dvadsiata piata nedeľa cez rok 9:00 Za farnosť 

 Deti po sv. omši si môžete prísť vyzdvihnúť nové zošitky s nálepkami. 

 Od zajtra budú večerné sv. omše o 18:00 hod. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na strechu KD. Zatiaľ máme zaplatené 24000€, chýba ešte 15000€ vyplatiť 
plus 10000€ vrátiť dlh. Prosím všetkých, ktorí môžete prispieť súkromne alebo sponzorsky, aby sme to čím 
skôr splatili. Veľmi pekne ďakujem.  

 Dnes 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 uskutoční návšteva Pápeža Františka na Slovensku. Konferencia biskupov Slovenska dňa 
5.9.2021 poprosila a požiadala dp. farárov a farských administrátorov, aby vo svojich farnostiach zariadili 
v nedeľu, dňa 12.9.2021,   o 15:30 hod. na dvanásť minút zvonenie na zvonoch katolíckych kostolov na 
Slovensku. Aj u nás budeme zvoniť a pritom sa budeme modliť za Svätého Otca Františka, ktorý v tom čase 
pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Zvony budú zvoniť vo všetkých diecézach a eparchiách 
Slovenska. Ide o gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi a duchovného otca viac ako 
miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete. 

 Na vedomie sme dostali mimoriadny a bohatý aktuálny program Radia Lumen počas návštevy Svätého Otca 
Františka na Slovensku. Nájdete ho na nástenke alebo na ich stránke www.lumen.sk 

 V stredu pôjdeme nahlásení na stretnutie s Pápežom Františkom do Šaštína ráno o 1:30 hod. spred kostola.  

 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. 7. Márie Čemanovej. 

 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 25€, zbierka na potreby kostola bolo 285€. 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. 

 V máji prišiel list od Yvonny z Afriky. Jeho kópiu aj preklad si môžete pozrieť na nástenke. Zároveň vás 
prosím, aby ste jej i naďalej prispievali na štúdia. Veľmi pekne ďakujem. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


