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F A R S K É   O Z N A M Y 

21. marec – 27. marec 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 21.3. féria 18:00  Juliana Kostúrová 
Ut 22.3. féria   
St 23.3. féria 18:00  rodičia Jozef a Kristína a ich deti 
Št 24.3. féria 7:30  Anna a Ján Kukučka, syn Ján a st. rodičia 
Pi 25.3. Zvestovanie Pána, slávnosť 18:00 Za obrátenie a Božiu pomoc pre Jozefa 
So 26.3. féria 7:30  Mária a Alžbeta 
Ne 27.3. Štvrtá pôstna nedeľa Laetare 9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V utorok bude nácvik pašií o 18:00 hod. 

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

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. V piatok vychádza slávnosť, 
detská kázeň nebude, ale úloha bude. Úloha z piatka je: Ktorú základnú cnosť si máme pestovať po príklade 
sv. rodiny? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. 

 V sobotu o 9:00 hod. bude brigáda zametania okolo kostola. Prosím, ktorý môžete príďte pomôcť. V noci sa 
mení čas na letný, spíme o hodinu menej. 

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

 V rámci Roka rodiny a blížiaceho sa celosvetového stretnutia rodín v Ríme, pozývame rodiny nášho dekanátu 
a všetkých ktorým na rodine záleží, na cyklus spoločných stretnutí , ktoré sa uskutočnia pod záštitou 
Dekanského úradu a dekana Slovenskej Ľupči do farského kostola Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči. 
Prvé stretnutie sa uskutoční na budúcu nedeľu so začiatkom o 15:00 hod. Viac info na nástenke. 

 Veľké spovedanie pred Veľkou nocou s viacerými kňazmi bude pred Kvetnou nedeľou v sobotu 9.4.2022 od 
9:00 do 11:00 hod. Komu ten čas nevyhovuje, na nástenke je zoznam farnosti v našom dekanáte, kde tiež 
môžete ísť na spoveď.  

 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 v laviciach vytlačenú. 

 Podpora pre Ukrajinu: Zbierka z minulej a predminulej nedele spolu dokopy činila 800€ plus nejaké 
potraviny. Vyzbierané peniaze spolu s peniazmi a potravinami z OÚ boli odovzdané polovička na Červený 
kríž a polovička na Slovenskú Charitu cez ktorých to bude distribuované postihnutým osobám na Ukrajine. 
Kto ešte chce pomôcť, stále môžete dávať peniaze vzadu do pokladničky s nápisom Zbierka pre Ukrajinu. 
Tieto ďalšie peniaze budem zatiaľ posielať na účet BÚ pre utečencov, ktorí sú a budú umiestnení na území 



našej diecézy: IBAN: SK5309000000000303486538, VS: 3802022. Srdečná vďaka všetkým darcom, nech 
vám to Pán Boh bohato odplatí a požehná + 

 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) a Maltézskou 
pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitatívni pracovníci koordinovať 
ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. "Registrácia je k dispozícii na 
https://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania," píše sa na webe tlačovej kancelárie KBS. Katolícka cirkev na 
Slovensku deklaruje ochotu pomôcť Ukrajincom utekajúcim pred vojnou. "Ak máte možnosť poskytnúť 
ubytovanie utečencom, dajte nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať," vyzýva cirkev verejnosť. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa v hotovosti bol 30€, a na účet prišlo 10€, dary na kostol 95€, zbierka na Ukrajinu 350€, 
Afrika Yvonne 120€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


