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F A R S K É   O Z N A M Y 

8. november – 14. november 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 8.11. féria 18:00  Martin 

Ut 9.11. Výročie Posviacky Lateránskej 
baziliky, sviatok 18:00  Ján Jamrich, 15. výr. 

St 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa 
Cirkvi, spom. 18:00  manžela, 20. výr. 

Št 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa, spom 18:00  Ivan Flaška, 1. výr. 
Pi 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka,sp 18:00  Mama 
So13.11. féria 7:30  manžel Ondrej, 2. výr. 

Ne14.11. 
Sv. Martin z Tours, biskupa 
slávnosť a Výročie posviacky 
chrámu, 202 rokov, slávnosť 

8:00 
10:00 

Na úmysel 
Za farnosť, streamovaná 

 Deti si po sv. omši môžete prísť vyzdvihnúť nálepky. 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 Dnes sú voľby Horliteľov ruží o 8:25 hod. tu v kostole a stretnutie birmovancov o 10:00 hod. 

 V utorok je sviatok, preto bude večer sv.omša a v štvrtok na Martina bude tiež večer sv. omša. 

 V stredu na záver sv. omše bude krátka adorácia s požehnaním. 

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov. Úloha z  piatka je napísať alebo nakresliť čo 
máme robiť aby sme boli chytrejší a predvídavejší správcovia v Božích plánoch a daroch? Vyhodnotenie 
a odovzdanie cien je vždy v piatok po sv. omši.  

 V sobotu o 14:00 hod. bude brigáda. Je potrebné pohrabať a pozametať lístie okolo kostola a spraviť poriadky 
pred nedeľnou slávnosťou. Prosím, príďte, ktorí môžete. 

 V nedeľu budeme sláviť dve slávnosti naraz: nášho patróna Sv. Martina a Výročie posviacky chrámu. Budú dve 
slávnostné hodové sv. omše o 8:00 hod. a o 10:00 hod., na ktoré je pozvaný ako hlavný celebrant a zároveň 
kazateľ váš bývalý farár vdp. Jozef Hrtús. 

 Na budúcu nedeľu sa bude konať (jesenná) zbierka pre potreby kňazského seminára. Naši bohoslovci (teraz ich 
máme 13) a predstavení seminára vám vopred ďakujú za všetky vaše modlitby, obety ako aj finančné a 
materiálne dary. Aj oni na vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši, ktorá je obetovaná za 
dobrodincov seminára. 

 Počas celého roka je stále možnosť prihlásiť sa do Ružencového bratstva vypísaním prihlášky. Zoznam ruží je 
na nástenke, aj členovia Svätého a Večného ruženca. 

 Od 1.11. poludnia do 8.11. bola možnosť získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam 
v očistci, raz denne pre jednu Dušu. Apoštolská penitenciária (dňa 29.10.2021) veľkodušne umožnila 
veriacim (za zvyčajných podmienok) získavať úplné odpustky pre zosnulých po celý mesiac november 2021, 
nielen prvých osem dní mesiaca.  



Veľkodušnosť úpravy spočíva v tom, že:  

1. Osem dní získavania odpustkov nemusí byť v prvé dni novembra (ako znie bežný predpis), ale veriaci si 
môžu vybrať osem dní kedykoľvek v novembri a – tieto dni – ani nemusia nasledovať súvisle za sebou.  

2. Úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu 
získať tí, ktorí nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, tieto môžu 
byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých 
svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 

3. Starí, chorí a všetci tí, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení 
nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky aj na diaľku. Stačí ak sa v duchu 
spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, hneď ako to bude 
možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého 
Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 

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. 5. Márie Vrábovej ml. 

 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 o 8:00 hod. „Plne zaočkovaní“ a o 10:00 hod. „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 123€. Milodar na KD 20€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 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€. 

 S platnosťou od 3.11.2021 až do odvolania vydal diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, dekrét (dišpenz) 
o oslobodení od účasti na svätej omši pre tých veriacich, ktorí sú vo farnostiach, ktoré sa – v rámci platného 
Covid automatu podľa okresov – nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba). 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


