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F A R S K É   O Z N A M Y 

18. apríl – 24. apríl 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 18.4. Veľkonočný pondelok oktáva 9:00  Cyril Očenáš a Božiu pomoc pre Annu 
Ut 19.4. Utorok vo Veľkonočnej oktáve   
St 20.4. Streda vo Veľkonočnej oktáve 18:00  rodičia Alžbeta a Emil a ich deti Mária a Anton 
Št 21.4. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve 7:30  Anežka a Dominik Krétik a ich rodičia 
Pi 22.4. Piatok vo Veľkonočnej oktáve 18:00  Anna Očenášová, manžel, syn a st. rodičia Vráboví 
So 23.4. Sobota vo Veľkonočnej oktáve 7:30  st. rodičia Jakošoví a Beňoví 

Ne 24.4. Druhá veľkonočná Nedeľa alebo 
Nedeľa Božieho Milosrdenstva 9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes hneď po sv. omši ja a akolyti pôjdeme so sv. prijímaním k nahláseným chorým.  

 V utorok je výročný deň zvolenia emeritného pápeža Benedikta XVI. (*1927), Najvyššieho Veľkňaza 
Katolíckej cirkvi (2005-2013). 

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Úloha z minulého piatka je: Ak 
chceme, aby nám ľudia verili, že sme Ježišove deti, máme konať hlavne čo? Vyhodnotenie je vždy v piatok 
na záver sv. omši. 

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

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa v hotovosti bol 53€, dary na kostol 135€, zbierka pre Ukrajincov v našej diecéze 62€. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 BÚ nás opätovne informuje o podmienkach na získanie úplných odpustkov v Roku sv. FX. Podmienky 
stanovené Apoštolskou penitenciáriou sa nachádzajú na nástenke. Z tejto príležitosti bude vyvesený baner sv. 
FX. Dôstojný pán, o. Jozef Brodňanský OSB vypracoval vysvetlenie „Halmovej“ ikony sv. Františka. 
Kľúčovým textom ikony je preklad japonského Kréda. Výklad je tiež na nástenke. Vzadu nájdete obrázok s 
ikonou FX, litániami a modlitbou, môžete si vziať. 

 Od budúcej nedele zvonček sa bude vyberať ako sme boli naučený. Po prosbách miništrant pôjde s košíkom 
k laviciam. Obetné dary sa budú prinášať zo zadu, mal by ich prinášať ten, komu sa slúži úmysel sv. omši. 
Tiež sú už obnovené sväteničky. Podávanie sv. prijímania, ako už bolo vyhlásené je legitímne do rúk aj do 
úst. Po prijatí do úst si vydenzifikujem prsty. 

 Na nástenke si môžete pozrieť Zoznam schválených projektov DN a prehľad výsledkov. 

 Veľmi pekne zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom slávení Trojdnia VN. 
U Pána Boha neostane ani ten najmenší skutok či obeta neodmenená. Pán Boh vám odplať a požehnaj + 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


