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F A R S K É   O Z N A M Y 

31. január – 6. február 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 31.1. Sv. Jána Bosca, kňaza, spom. 18:00  Ján Balko a Alžbeta Balkova, vnuk Marek 

Ut 1.2. féria 18:00  st. rodičia z rod. Ivaničovej a ich synov Anton a 
Pavol 

St 2.2. Obetovanie Pána, sviatok 18:00  rodičia Mária a Ján Ivanič, brat Miloš a st. rodičia 

Št 3.2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľ. 
spom. 18:00  Martin a John 

Pi 4.2. féria 18:00  manžel Pavol 
So 5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice, spom. 7:30  manželka a syn 

Ne 6.2. Piata nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratsvo 
pri kostole Sv. Martina 
Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

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

 V stredu je 25. Svetový deň zasväteného života. Myslime v modlitbách na všetkých zasvätených. Tiež je 
sviatok Obetovanie Pána. Na začiatku sv. omše bude obrad požehnania sviec. Kto si chce požehnať 
Hromničnú sviecu, nech si ju donesie na sv. omšu. Na záver sv. omše bude krátka adorácia s požehnaním. 

 V štvrtok je Sv. Blažeja. Sv. omša bude večer pri ktorej udelím požehnanie hrdla. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. Od 16:00 do 18:00 hod. bude otvorený kostol pre 
každého na individuálnu pastorálnu činnosť -  modlitbu, spoveď, sv. prijímanie pri vyloženej Sviatosti 
Oltárnej. 

 V piatok bude detská sv. omša, bez detskej kázne, pozývam všetky deti a rodičov. Úloha z piatka je: Čo bráni 
rastu Božieho kráľovstva v nás? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. 

 Na budúcu nedeľu o 8:15 hod. pozývam Živé ruže pomodliť sa ruženec a zároveň si vymeníme tajomstvá. 
Takto sa stretneme každú prvú nedeľu v tom istom čase. 

 Na budúcu nedeľu bude stretnutie birmovancov o 10:00 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. 4. Emílie Kukučkovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa v hotovosti bol 170€, a na účet 10€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 



 Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa včera zúčastnili osobne alebo duchovne na modlitbe ruženca v rádiu 
Lumen. Vyprosujem vám Božie požehnanie + 

 Tradičný „Deň rodiny“ je v Banskej Bystrici naplánovaný na víkend 20.5.-22.5.2022. Deň organizuje ThLic. 
Mgr. Marek Iskra, riaditeľ CPR a Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom MUDr. Jánom Noskom.  

 Tradičné stretnutie zasvätených, rehoľníkov a rehoľníčok s biskupom Mons. Mariánom Chovancom bude na 
Starých Horách v sobotu 5.2.2022 – ak to dovolí pandemická situácia. Stretnutie v bazilike začne modlitbou 
svätého ruženca o 9.45 hod. a pokračovať bude svätou omšou o 10.30 hod. Stretnutie bude zavŕšené bratským 
posedením a obedom. 

 Kto by cítil povolanie na Kristovo kňazstvo a na  štúdium katolíckej teológie, nech mi dá vedieť alebo nech 
pošle prihlášku do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre do konca marca 2022. 

 Svätý Otec František nás vyzýva na modlitby za pokoj v súvislosti s napätou situáciu na východe Ukrajiny. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


