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F A R S K É   O Z N A M Y 

1. november – 7. november 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 1.11. Všetkých Svätých, slávnosť 7:30 
9:00 

Na úmysel 
Za farnosť 

Ut 2.11. Spomienka na všetkých verných 
zosnulých veriacich 

7:30 
15:00  
18:00 

Za všetkých zosnulých 
Na úmysel Sv. Otca 
 rodičia 

St 3.11. féria 18:00  Irena a Ján Stanko 

Št 4.11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, 
spom. 7:30  rodičia Emília a Matuš Mrva a st. rodičia 

Pi 5.11. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom 18:00  z rod. Gregorovej 
So 6.11. Panny Márie v sobotu, spom. 7:30  otec, brat a syn 

Ne 7.11. Tridsiata druhá nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

 rodičia Jozef a Anna Bitner a syn Jozef 
Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 V pondelok je slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu. 

 V utorok budú tri sv. omše. O 15:00 hod. bude sv. omša na cintoríne len za priaznivého počasia. Sv. omša 
bude spojená s pobožnosťou na dušičky. 

 V stredu na záver sv. omše 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. Detská kázeň nebude, ale úloha bude. Úloha z  
piatka je napísať alebo nakresliť čo máme a čo nemáme robiť v nedeľu? Vyhodnotenie a odovzdanie cien je 
vždy v piatok po sv. omši.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. O 10:00 hod. bude stretnutie birmovancov. 

 Včera sme otvorili krabicu s prihláškami do Ružencového bratstva a rozdelili členov do troch ruží. Zoznam 
ruží je na nástenke. Na budúcu nedeľu budú voľby Horliteľov ruží o 8:25 hod. tu v kostole. Prosím 
všetkých, ktorí dali prihlášku, aby sa zúčastnili a pozreli si zoznam koho budú voliť. Veľmi pekne ďakujem 
bývalým Horliteľom za pomoc pri rozdeľovaní. Počas celého roka je stále možnosť prihlásiť sa do 
Ružencového bratstva vypísaním prihlášky. 

 Od 1.11. poludnia do 8.11. je možnosť získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam 
v očistci, raz denne pre jednu Dušu. K získaniu odpustkov je potrebné navštíviť kostol alebo kaplnku 
a pomodliť sa Modlitbu Pána a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha), ďalej nábožne navštíviť cintorín 
a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto úkonov sa žiada splniť tri ďalšie zvyčajné 
podmienky: sviatostná spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a 
modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba 
vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Jedná svätá spoveď však stačí na všetky odpustky, ak 
ste nespáchali ťažký hriech. 



 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4. Emílie Kukučkovej. 

 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. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 57€, a na účet 10€. Zbierka na misie 550€, a na účet 10€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať. 

 Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v 
misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v 
misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi 
pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň 
môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár naše úmysly. Zapísať si môžete aj 
na gregoriánske sväté omše. Zapísať vaše úmysly môžeme u mňa, ja to potom pošlem ďalej. 

 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. Sviečky nájdete vzadu na stoličke. 
Minimálna cena za sviečku je 1€. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


