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F A R S K É   O Z N A M Y 

23. máj – 29. máj 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 23.5. Prosebný deň  18:00 Za Bohom požehnanú úrodu 
Ut 24.5. féria   
St 25.5. Vigília Nanebovstúpenie Pána, sláv.  18:00  Helena a Vladimír Šípka 
Št 26.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť  18:00 Za farnosť 
Pi 27.5. féria  18:00  Marta a Pavol Turčan 
So 28.5. féria    7:30  manžel Ján Očenáš 
Ne 29.5. Siedma Veľkonočná Nedeľa   10:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok, sv. omša je preto večer o 18:00 hod. 

 Od piatka sa začíname modliť novénu k Duchu Svätému, vždy na záver adorácie pred každou sv. omšou. 

 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Pred sv. omšou o 17:30 
hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Úloha z piatka je: Pre Ježiša, najlepšieho priateľa deti niečo priniesť, 
spraviť, namaľovať alebo napísať. Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši bude 
opekačka na fare, ak nebude farský dvor plný dreva. 

 Na budúcu nedeľu bude sv. omša v slávnostnom čase o 10:00 hod. pri príležitosti Tonkovičových folklórnych 
slávnosti. Po sv. omši bude stretnutie birmovancov v kostole. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 

 V sobotu 4.6. pozývame my Horlitelia ruží celé Ružencové bratstvo o 15:00 hod. na modlitbu ruženca 
v kostole a potom na posedenie pri malom občerstvení a zdieľaní. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 9. Márie Zátrochovej. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 155 €, a na účet 10 €, dary na kostol 70 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských 
Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací 
formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. 

 Je v ponuke týždenný vzdelávací pobyt hudobníkom, ktorí slúžia v slovenských kostoloch. Záujemcovia si 
môžu vybrať z týchto špecializácií: 1) hra na organe, 2) dirigovanie zboru, 3) gregoriánsky chorál. Keďže 
z týchto špecializácií niektorých nemáme, každému kto prejaví záujem, tento kurz z farských peňazí zaplatím. 
Viac info na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


