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F A R S K É   O Z N A M Y 

24. január – 30. január 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa 
a učiteľa Cirkvi, spom. 13:30  Mária Vrábová, pohrebná (režim „Základ“) 

Ut 25.1. Obrátenie Sv. Pavla, apoštola, sviat. 18:00 Poďakovanie za 45 r. manželstva a dožité roky a 
prosba o Božiu pomoc pre rod. Budzeľovu 

St 26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov, sp. 18:00  Rozália a Daniel Babiak, syn Peter a ostatní z rodiny 
Št 27.1. féria 7:30  Jozef a Zlatica 
Pi 28.1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza 

a učiteľa Cirkvi, spom. 18:00  Peter 

So 29.1. féria 7:30  st. rodičia z rod. Ivaničovej a ich synov Anton a 
Pavol 

Ne 30.1. Štvrtá nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

 Peter 
Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je stretnutie birmovancov o 10:00 hod. 

 Dnes od 10:00 do 12:00 hod. bude otvorený kostol pre každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  
modlitbu, spoveď, sv. prijímanie, poklona pri Betleheme, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. Ta istá možnosť 
individuálnej pastorálnej činnosti, v tom istom čase bude aj na budúcu nedeľu. 

 V stredu od 16:00 do 18:00 hod. bude otvorený kostol pre každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  
modlitbu, spoveď, sv. prijímanie, poklona pri Betleheme, pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. 

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti a rodičov. Úloha z piatka je: Čo je mučeníctvo alebo kto 
sa stáva mučeníkom? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. 

 Vyslúženie sviatosti birmovania v našej farnosti bude v nedeľu dňa 12. 6. 2022 o 10.30 hod. 

 Účasť na verejných bohoslužbách je len v režime OP (čo znamená „očkovaní a tí, čo prekonali covid-19 v 
ostatných 180 dňoch“). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie 
sviatostí po osobnom dohovore s kňazom alebo v čase otvoreného kostola. Zároveň je potrebné dodržať 
všetky doteraz potrebné hygienické pravidlá (rozostupy, dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest, 
sväté prijímanie na ruku...). 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3. Emílie Beňovej.  

 Od 18. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa v hotovosti bol 105€, Jasličky 20€, príspevky na kostol na účet 33€, DN na účet 10€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Z príležitosti 400. výročia svätorečenia nášho nebeského patróna bude od 12. marca 2022 do 12. marca 2023 Rok 
sv. Františka Xaverského v Banskobystrickom biskupstve. Počas roka budeme viac spoznávať jeho krásne 
čnosti a uskutočňovať ich.  



 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rozhodla o národnej púti do Ríma, aby sme poďakovali Svätému Otcovi 
Františkovi za jeho návštevu Slovenska v septembri 2021. Prefektúra pápežského domu v Ríme už KBS potvrdila 
možný termín konania osobnej audiencie u Svätého Otca pre veriacich, ktorí sa zúčastnia ďakovnej púte: 
stanovená audiencia je 30. apríl (sobota) 2022 o 12.00 hod. Je však potrebné, aby KBS vopred vedela približný 
počet účastníkov. Preto KBS čoskoro spustí celoslovenskú registráciu, aby bol zmapovaný počet záujemcov. 
Prosíme vás, aby ste sa podľa svojich možností do národnej púte zapojili.  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


