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F A R S K É   O Z N A M Y 

27. september – 3. október 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom. 18:00  Mária a Matúš Burian 
Ut 28.9. féria 18:00 Poďakovanie za prežité roky manželstva 

St 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, 
archanjelov, sviatok 18:00  Júlia a František Slobodník 

Št 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spom. 7:30  Anton a Margita 

Pia 1.10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z 
Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi,sp 18:00  rodičia Lýdia a Ján Kostúr a st. rodičia 

So 2.10. Svätých anjelov strážcov, spom. 7:30  rodičia Anna a Martin Ivanič 

Ne 3.10. Dvadsiata siedma nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

Na úmysel 
Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 Dnes je 107. Svetový deň migrantov a utečencov. Pamätajme na to v našich modlitbách. 

 Na podnet Svätého Otca slovenskí biskupi vyhlásili dnes vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc 
pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje 
pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila 
celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás 
pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační   a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie 
nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Dnes 
teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube a prosia vás o vašu 
štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujú 
úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme. 

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

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 17:00 hod. 

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov. Pokračujeme s úlohami. Úloha z piatka je 
nakresliť – napísať kde intenzívnejšie prebýva Boh a čo tam patrí? Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy 
v piatok po sv. omši. Na prvý piatok nebude detská kázeň ani úloha. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. 

 Úmysel KBS na október: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca. Úplné 
odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom 
spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, 
čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní 
treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Potrebné sú aj zvyčajné podmienky. 

 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. 9. Márie Zátrochovej. 

 Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie odstupov, 
okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk. Ideme podľa Covid automatu „základ“. Pri 
vstupe do kostola každý vhoďte do krabičky papierik s vaším menom a tel. číslom alebo číslom domu. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 100€, zbierka na strechu KD 620€ a na účet 30€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


