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F A R S K É   O Z N A M Y 

11. október – 17. október 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po11.10. féria  18:00  rodičia, deti a zaťov 
Ut12.10. féria    
St 13.10. féria  18:00  rodičia Matúš a Blažena Stančiakova a st. rodičia 
Št 14.10. féria   7:30  Františka, Ján Šimkovič 

Pi15.10. Sv. Terézie od Ježiš (z Avily), panny 
a učiteľky Cirkvi, spom.  18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za Božiu pomoc a ochranu 

pre rod. Petra a Matúša 
So16.10. féria   7:30  spolužiakov 

Ne17.10. Dvadsiata deviata nedeľa cez rok   7:30   
  9:00 

 rodičia Emília a Anton Barla 
Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 Dnes je už prvé stretnutie birmovancov o 10:00 hod. v kostole. Je potrebné prísť, lebo už sa dohodne čo ako 
ďalej. 

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

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov. Pokračujeme s úlohami. Úloha z  piatka je 
napísať alebo nakresliť pred každú stranu hradieb čo nám ľuďom pomáha chrániť si dušu a čisté srdce pred 
útokom diabla? Vyhodnotenie a odovzdanie cien je vždy v piatok po sv. omši.  

 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. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej. 

 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. 

 Kto chce patriť do Ružencového bratstva, nech si vezme vzadu na stolíku záväznú prihlášku, osobne vypíše 
a hodí do označenej krabice. Prihlášky sa zbierajú alebo je možnosť vhodiť do 29.10.2021. Potom bude 
30.10.2021 otvorenie krabice s prihláškami, rozpísanie ruží a vyvesenie zoznamu ruží. 7.11.2021 bude prvé 
stretnutie s voľbami Horliteľov ruží. 

 Aj tento rok sa dá zapojiť do celosvetovej modlitbovej akcie: Milión detí sa modlí ruženec. Zapojiť sa možno 
do modlitby svätého ruženca v pondelok 18. októbra o 9.00 hod. Ruženec sa môžete modliť doma, v triede, v 
malých skupinkách, na prechádzke v parku, či on-line pomocou internetu. Ďakujem všetkým, ktorí sa do tejto 
hodnotnej iniciatívy zapoja. 

 Cirkev nedisponuje mocou udeliť požehnanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia, ktoré preto nemôže byť 
„považované za dovolené“. Dňa 15.3.2021 to deklarovala Kongregácia pre náuku viery. 



 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 40€, zbierka na potreby kostola 300€, milodary pre Yvonne 50€. Všetkým darcom úprimné 
Pán Boh zaplať. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


