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F A R S K É   O Z N A M Y 

29. november – 5. december 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po29.11. féria   Marcel Koctúr, 1. výr. 
Ut30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok    
St  1.12. féria    Peter Barla 
Št  2.12. féria      František Očenáš, manželka a syn 
Pia 3.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza 

Hlavného patróna diecézy, sviatok   Ján Styk a Helena Styková 

So 4.12. féria   Boris Šípka 
Ne 5.12. Druhá adventná nedeľa   9:00 Za farnosť, streamovaná 

 

 Dnes je zbierka na charitu. Ak budete posielať na farský účet príspevok, prosím do poznámky napíšte Na 
charitu. 

 Dnes od 10:00 do 13:00 hod. bude otvorený kostol na individuálnu modlitbu, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. 

 V stredu bude od 14:00 do 18:00 hod. otvorený kostol na individuálnu pastorálnu činnosť -  modlitbu, 
spoveď, sv. prijímanie. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. Kostol bude otvorený od 14:00 hod. do 18:00 
hod. na individuálnu pastorálnu činnosť - modlitbu, spoveď, sv. prijímanie. 

 Z rozhodnutia vlády SR je od 25.11.2021 núdzový stav. Z tohto dôvodu je zakázané slúžiť verejné 
bohoslužby až do odvolania. Výnimky v obmedzenom počte sú pre pohrebný, sobášny a krstný obrad. 
Samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši, sv. omša je platná aj doma pri 
sledovaní TV. Úmysly sv. omší budem slúžiť sám súkromne, ako sú zapísané. Komu to takto nevyhovuje, 
zavolajte a prepíšeme úmysel na neskôr, keď sa bude môcť slúžiť verejne sv. omše. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
v hotovosti bol 140€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 BÚ vám oznamuje, že aj v našej diecéze bola zahájená biskupská Synoda o synodalite v Katolíckej cirkvi, ktorú 
zvolal Svätý Otec František. Vypočujte si oznam od KBS.  

 BÚ vám oznamuje, že aj tento rok sa naše biskupstvo zapojí do celoslovenskej koledníckej Dobrej noviny, 
ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Slávnostná svätá omša bude v Katedrále sv. 
Františka Xaverského v sobotu 11.12.2021 o 10. hod. Kvôli pandemickým opatreniam sú do chrámu pozvaní 
len koledníci so sprievodom z Banskej Bystrice. Priamy prenos svätej omše bude vysielať Rádio Lumen.  

 Veľmi pekne ďakujem kvetinárkam za adventný veniec a prípravu liturgického priestoru. Tiež veľmi pekne 
ďakujem Jarovi a najnutnejšej asistencii za vašu službu. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


