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F A R S K É   O Z N A M Y 

2. máj – 8. máj 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spom.   

Ut 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, svia. 18:00  rodičia Júlia a Juraj 
St 4.5. Sv. Floriána, mučeníka, ľ. spom. 18:00  rodičia Anna a Alexander, bratia, sestry a st. rodičia 
Št 5.5. Za povolania na kňazský stav, vot. 7:30  rodičia Anna a Martin Ivanič a st. rodičia 
Pi 6.5. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, v. 19:00  Mária a Pavol Rakyta a ich rodičov 

So 7.5. O Nepoškvrnenom Srdci Panny 
Márie, vot. 7:30 Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratsvo 

pri kostole Sv. Martina 
Ne 8.5. Štvrtá Veľkonočná Nedeľa  

Nedeľa Dobrého pastiera 9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 18:00 hod. 

 V piatok o 17:00 hod. naše deti pozývajú hlavne svoje mamičky, st. mamičky a prastaré mamičky a nás 
všetkých ostatných do Kultúrneho domu na program ku Dňu Matiek.  Detská sv. omša bude preto o 19:00 
hod., na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Úloha z piatka je: Koho deti sme a čo v nás nemá 
byť? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši.  

 Na budúcu nedeľu bude stretnutie birmovancov o 8:00 hod. na fare. Tiež bude zbierka na seminár. 

 Mesiac máj je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panne Márii. Preto nech v našom chráme i príbytkoch 
stúpa zo sŕdc vrúcny a nežný hold modlitby a úcty. A je to mesiac, keď nám od trónu našej Matky prúdia 
v plnosti dary Božieho milosrdenstva. 

 Tento týždeň je Týždeň modlitieb za Duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní 
na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné 
odpustky.  

 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 120€, a na účet 20€, dary na kostol 44€, Yvonne školné 56€. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Rádio Lumen aj v tomto roku pripravuje pre svojich poslucháčov spoločnú púť na Staré Hory; púť sa 
uskutoční v sobotu 14.5.2022. Viac info na nástenke. 

 V piatok „22. apríla“, ktorý je už 52 rokov dátumom Dňa Zeme – vyhlásila ho OSN – pápež František rozoslal 
celému svetu cez sociálne siete nasledujúci odkaz: „Všetci musíme prispieť k zastaveniu ničenia nášho 
spoločného domu a k obnoveniu prírodných priestorov: vlády, podniky i občania – musíme konať ako bratia 
a sestry zdieľajúci Zem, spoločný domov, ktorý nám zveril Boh.“ K tomu je vypracovaná kvalitná prednáška od 
dp. M. Kňažeka, ktorú nájdete na nástenke. 



 Piata synodálna téma nás pozýva uvažovať o spoluzodpovednosti za našu spoločnú misiu, lebo „synodalita 
ako spoločné kráčanie“ slúži poslaniu Cirkvi, na ktorom sú povolaní podieľať sa všetci jej členovia. Týmto 
poslaním je hlásať evanjelium všetkým národom, zdieľať radostnú zvesť o trojjedinom Bohu, otvárať cesty k 
poznaniu Boha lásky a vzťahu. Tému nájdete na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


