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F A R S K É   O Z N A M Y 

25. apríl – 1. máj 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 25.4. Sv. Marka, evanjelistu, sviatok 18:00 Za Božiu pomoc a trpezlivosť v chorobe 
Ut 26.4. féria   
St 27.4. féria 18:00  rodičia Ondrej a Vilma a st. rodičia 
Št 28.4. féria 7:30  Milan, Mária Gajan 

Pi 29.4. 
Sv. Kataríny Sienskej, panny 
a učiteľky Cirkvi, patrónky 
Európy, sviatok 

18:00  Ján Bobák a rodičia 

So 30.4. féria 7:30  rodičia Mária a Matúš Burian 
Ne 1.5. Tretia Veľkonočná Nedeľa  9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je stretnutie birmovancov o 10:00 hod. 

 Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne 
uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, a pomodlí sa Modlitbu Pána 
a recituje Vyznanie viery Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. 
„Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.  

 Dnes o 15:00 hod. sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva. 

 V piatok bude detská sv. omša, pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Úloha z minulého piatka je: 
V mene koho máme konať všetko čo robíme? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Môžete tiež 
doniesť vymaľované pôstne kalendáre. 

 Dekanský úrad a dekan nás pozýva na druhé stretnutie rodín nášho dekanátu, ktoré sa uskutoční 1. mája 2022 
vo farskom kostole Sv. Martina v Čeríne o 15:00 hod. Viac info nájdete na nástenke. 

 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 110€, a na účet 50€, dary na kostol 400€, Boží hrob 733€, milodar pre 
Yvonne 100€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 „Rok sv. Jozefa“ trval od 8.12.2020 do 8.12.2021. Vyhlásil ho Svätý Otec František pri príležitosti 150. 
výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi. Rok sv. Jozefa sprevádzal apoštolský list Patris 
corde (So srdcom otca), podpísaný pápežom Františkom 8.12.2020. Tento apoštolský list bol podkladom pre 
špecifické dedičstvo tohto roka: doplnenie Litánií k sv. Jozefovi. Do existujúcich litánií, ktoré schválil sv. 
Pius X. v roku 1909, bolo pridaných sedem nových invokácii. 

 Pápežské Misijne diela posielajú informácie o Misijnom diele detí a o Misijných zrnkách. Ich zmyslom je 
zapojenie detí do pomoci svetovým misiám, a to hlavne modlitbou ruženca. Viac info nájdete na nástenke 
alebo na ich stránke www.misijnediela.sk  

Martin Pečarka 
farský administrátor 


