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F A R S K É   O Z N A M Y 

14. február – 20. február 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 14.2. féria     
Ut 15.2. féria   
St 16.2. féria 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lýdiu a súrodencov 
Št 17.2. féria 7:30  spolužiakov rok 58/59 a za živých 
Pi 18.2. féria 18:00  st. rodičia Tonkovičoví a Budajoví 
So 19.2. féria 7:30  Mária Vrábová 

Ne 20.2. Siedma nedeľa cez rok 7:30 
9:00 

 Jozef, Julianana a ich rodičov 
Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes stretnutie birmovancov o 10:00 hod. nebude, dohodli sme, že kým bude sneh, tak bude v sobotu o 18:00 
hod. Najbližšie stretnutie je teda v sobotu o 18:00 hod.  

 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 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, pozývam všetky deti a rodičov. Úloha z piatka je: Kto môže prijať sviatosť 
pomazanie chorých? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. 

 Na budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti o 10:00 hod. v kostole. 

 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. 6. Vladimíri Turčanovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa v hotovosti bol 25€, a na účet 10€, zbierka na potreby kostola 126€, a na účet 150€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Veľmi pekne ďakujem Mirovi Barlovi za nezištnú pomoc pri vykladaní uhlia. Pán Boh mu to odplať. 

 Saleziáni don Bosca a Pavlíni vás pozývajú na 15. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční on-line v 
sobotu 19. februára 2022. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj 
pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, 
počas ktorej si chodiaci a snúbenci vyslovia predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia obnovia svoje manželské 
sľuby. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk 



 Národný týždeň manželstva prebehne už tradične vo valentínskom týždni od pondelka do nedele; tento rok je 
to v termíne 14.-20. februára.“ Nosným motívom NTM je myšlienka: Dobré manželstvo nie je samozrejmosť, 
ale vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať. Viac informácií o NTM nájdete na stránke: www.ntm.sk 

 Otcovia karmelitáni nám ponúkajú naplánované celoročné púte na Starých Horách v roku 2022. Plagát nájdete 
na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


