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F A R S K É   O Z N A M Y 

18. október – 24. október 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 18:00  Anna Barlová č. 305, pri príležitosti nedožitých 80 
rokov 

Ut19.10. féria   
St 20.10. féria 18:00  Mária Vrábová, 1. výr. 

Št 21.10. féria 7:30 Poďakovanie za 50 rokov manželstva s prosbou o 
dalšiu pomoc 

Pi22.10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, spom. 18:00  Filoména a Anton a deti 
So23.10. féria 7:30 Za pomoc Božiu pre manželov 

Ne24.10. Tridsiata nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

Za farnosť 
 Milan Barla, 1. výr. 

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 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 ako nám radí modliť sa a meditovať sv. Terezka z Avily. Vyhodnotenie a odovzdanie 
cien je vždy v piatok po sv. omši.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. 

 Na budúcu nedeľu bude ďalšie stretnutie birmovancov o 10:00 hod. 

 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. 2. Kataríny Hošalovej. 

 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 cez týždeň 
„základ“, v nedeľu „OTP“. 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 zajtra 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. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 98€, zbierka na potreby kostola na účet 30€, milodar na strechu KD na účet 200€. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 „S bolesťou a istým rozhorčením prijímame nové a ďalšie správy o sexuálnom zneužívaní detí a mladistvých 
členmi Katolíckej cirkvi. Takého zneužívanie je hriešny a trestu-hodný čin pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi, 
lebo dlhodobo znehodnocuje a zaťažuje ľudský život. Náš biskup prosí všetky obete zneužívania aj ich 
blízkych, najmä na území Banskobystrického biskupstva, o prepáčenie a odpustenie týchto bolestných krívd. Je 
mu to veľmi ľúto, či sa to stalo teraz alebo pred viacerými rokmi. Zároveň vyhlasuje, že drvivá väčšina nás 
katolíkov, klerikov a laikov, nie je falošná a chceme robiť všetko pre to, aby k takýmto bolestným 
a poľutovaniahodným zneužívaniam už viac nedochádzalo. 

 Dôstojný pán Roman Seko oznamuje, že od októbra možno prísť na celý víkend s rodinou do Rodinkova. Nový 
program AMORIS (prednášky pre manželov) ponúka nanovo zakúsiť Radosť z lásky (Amoris latitia). Viac info 
na nástenke. 

 Fórum života opäť organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti – ide o najväčšiu osvetovú a duchovnú 
kampaň v oblasti nenarodených detí, bližšie info je na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


