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F A R S K É   O Z N A M Y 

21. február – 27. február 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 21.2. féria 18:00  rodičia Jana a Cyril Flaška 
Ut 22.2. Katedra Sv. Petra, apoštola, sviatok 18:00  František a jeho rodina 

St 23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, 
spom. 18:00 Za rod. Babiakovú a Dominovú,  za zdravie a Božiu 

pomoc 
Št 24.2. féria 7:30  spolužiakov rok 58/59 a za živých 
Pi 25.2. féria 18:00 Za Božie požehnanie pre vnučku 
So 26.2. féria 7:30  Ondrej Kostúr 
Ne 27.2. ôsma nedeľa cez rok 9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti o 10:00 hod. v kostole. 

 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: Ak veríme, čo je 
nevyhnutné konať v spojení s vierou? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. 

 Na budúcu nedeľu bude stretnutie birmovancov o 10:00 hod. 

 Aktualizované: Od soboty 26.2.2022 sa rušia režimy OTP, OP a OP+. Znamená to, že na sväté omše 
budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia. 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. 7. Márie Čemanovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa v hotovosti bol 86€, a na účet 10€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 „Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú 
návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u 
Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s 
pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom 
stránky: navstevapapeza.sk 

 Komunikačný tím T22 prostredníctvom TK KBS oznamuje, že v utorok 22. februára 2022 sa začne 
prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne (28. - 31. júla 2022). Prihlásiť sa bude dať iba 
na stránke: www.narodnestretnutiemladeze.sk Viac info na nástenke. 

 Duchovné centrum Xaver (Badín) oznamuje, že organizuje aj duchovné cvičenia pre laikov v dňoch: 16.-19. 
marec 2022. Téma: Viem, komu som uveril... Sprevádza: ThDr. Marián Bublinec, PhD. 
 

Martin Pečarka, farský administrátor 


