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F A R S K É   O Z N A M Y 

28. február – 6. marec 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 28.2. féria 17:00  Ján a syn Peter a rodičia 
Ut 1.3. féria   
St 2.3. Popolcová streda 18:00 Za pokoj a mier na Ukrajine i vo svete 
Št 3.3. féria 7:30  Nelka a Juraj Ondriaš 
Pi 4.3. féria 18:00  Anna Slobodníková 

So 5.3. féria 7:30 Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratsvo 
pri kostole Sv. Martina 

Ne 6.3. Prvá pôstna nedeľa 9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je stretnutie birmovancov o 10:00 hod. 

 V pondelok bude sv. omša o 17:00 hod. 

 V stredu od 16:00 do 18:00 hod. bude otvorený kostol na modlitbu alebo spoveď pri vyloženej Sviatosti 
Oltárnej k Zmiernej poklone. V závere bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu 
sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Svätý 
Otec František vyhlásil 2. marec, Popolcovú stredu, za deň pôstu a modlitby za mier. Prosíme, pridajme sa 
k jeho výzve.  

 Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu: „Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše 
srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to 
náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám! 
Modlime sa každý deň za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a Eucharistických adorácií, 
obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec. Každý piatok sa za ukončenie konfliktu postime a na 
blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za 
obnovenie mieru na Ukrajine.  
Nebojme sa! Obráťme sa od každého zla a hriechu a žime v posväcujúcej milosti. V duchu evanjelia, majme 
zažaté sviece a pripravený olej do nádob. Neodkladajme na neskôr zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Konajme 
dobré skutky, chráňme sa pýchy aj malomyseľnosti a náš život nech je za každých okolností na Božiu oslavu! 
Žehnajú Vám a sú v modlitbe s Vami spojení slovenskí biskupi“  

 Čo sa týka podpory a pomoci utečencom z Ukrajiny sme so Starostom pripravení vyhlásiť a prijímať od vás 
dary, ale zatiaľ počkáme, keď to bude jasnejšie kde a komu by sme to odovzdávali. Zatiaľ môžete prispieť na 
Slovenskú katolícku charitu, ktorá vyhlasuje celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. Prispieť je 
možné online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky Človek 
v núdzi  SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS 380. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom 
v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou 
a lokálnou Caritas Donetsk, dlhodobým partnerom SKCH. Kto nemá prístup k posielaniu na účet, môžete to 
dať mne alebo vzadu do pokladničky a ja to pošlem. 

 V stredu je Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň, je pôst a zdržiavanie sa mäsitého 
pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, 
pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, 



ktorí dovŕšili štrnásty rok života až do začatia šesťdesiateho roku života. Mladším ako 14 sa odporúča to už 
učiť a starším ako 60 je to chvályhodné robiť. Zároveň týmto dňom začína pôstne obdobie. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 17:00 hod. 

 V piatky a nedele sa v pôstnom období budeme modliť Krížovú cestu. V piatok pred sv. omšou o 17:15 hod. 
niekto z vás a v nedeľu o 14:00 hod. sa budem modliť ja s vami. 

 V piatok bude detská sv. omša, bez detskej kázne, pozývam všetky deti a rodičov. Úloha z piatka je: Čo 
môžeme robiť, aby muži nepísali ženám priepustné listy? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.  

 Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých 
podmienok úplne odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať 
tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad 
štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. 
Modlitbu nájdete vzadu vytlačenú. 

 Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vynecháva Aleluja vo všetkých sláveniach, a to aj 
na slávnosti a sviatky. 

 Účasť na verejných bohoslužbách je od včera v režime ZÁKLAD (čo znamená pre všetkých ľudí bez 
obmedzenia). Ostalo už len povinné nosenie respirátora v interiéri. 

 Keďže sa konečne chvála Bohu zrušili obmedzenia, v tejto súvislosti by sme radi obnovili spev pašií. Prosím 
všetkých tých ktorí sa zúčastňovali týchto spevov, aby sa po sv. omši vonku zhromaždili a dohodli na tomto 
speve. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8. Márie Ivaničovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa v hotovosti bol 54€, a na účet prišlo 10€, na kostol 60€, a na účet prišlo 50€. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 S veľkou vďakou voči Pánu Bohu môžeme konštatovať, že V Európe aj na Slovensku sa postupne zlepšuje 
pandemická situácia. Preto Vláda SR o polnoci 22.2.2022 vypla núdzový stav; stále však platí u nás 
mimoriadna situácia a postupne sa opatrenia uvoľňujú. Zlepšenie situácie a vypnutie núdzového stavu vedie 
biskupa k tomu, aby ako ordinár zrušil dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný 
sviatok. Tento dišpenz ruší od Prvej pôstnej nedele (6.3.2022). Ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili 
(zachovávaním opatrení, nezištnou pomocou v zdravotníckych zariadeniach, očkovaním...) o zmiernenie 
chorobnosti a o nižší počet úmrtí v našej krajine.  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


