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F A R S K É   O Z N A M Y 

30. máj – 5. jún 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 30.5. féria  18:00  Anna Jamrichová 
Ut 31.5. féria    7:30 Za Božie požehnanie pre syna a dcéru 
St 1.6. Za jednotu kresťanov, vot.  18:00 Za jednotu kresťanov 
Št 2.6. féria    7:30 Za pomoc Božiu pre rodinu Barlovú 
Pi 3.6. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, vt  18:00  Ludvik a Irena Flašková a deti 

So 4.6. Turíčna vigília Zoslanie Ducha 
Svätého, slávnosť  18:00 Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratstvo 

pri kostole Sv. Martina 
Ne 5.6. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je 56. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Tiež je dnes zbierka na katolícke 
masmédia. Po sv. omši je stretnutie birmovancov. 

 V piatok od 8:00 hod. chodím k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 17:00 hod. 

 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: Čo máme robiť, aby nám nikto nevzal Pána Ježiša, 
aby bol stále s nami? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši bude opekačka na fare, ak 
nám to podmienky dovolia. 

 V sobotu 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. 

 V sobotu budeme sláviť Turíčnu vigíliu. Budeme sláviť predĺženú vigílijnu sv. omšu s vešperami a šiestimi 
čítaniami a príhovormi k nim. Pripodobnime sa tým apoštolom a učeníkom, ktorí vytrvalo a jednomyseľne 
zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého. Veriaci, ktorý sa 
zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za obvyklých podmienok získať 
úplné odpustky. 

 Veľmi pekne ďakujem zboru za obohatenie sv. omše krásnym spevom a muzikantom za hudobný doprovod. 
V mene OÚ vás všetkých pozývam na Tonkovičove Folklórne slávnosti o 14:00 hod. na ihrisku Brodok. 

 V nedeľu 3.7. bude tradičná pamätná sv. omša na Kališti o 11:00 hod. Všetkých srdečne pozývam. Autobus 
zabezpečuje obec. Občerstvenie – pivo a kofolu zabezpečuje farnosť. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10. Jany Gregorovej. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 225€, a na účet 10€, dary na kostol 40€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Na nástenke nájdete text ôsmej synodálnej témy „Autorita a spoluúčasť...“ 

 V kostole v Sielnici sa organizujú dva kvalitné koncerty a to 5.6.2022 o 17:00 hod. a 18.6.2022 o 17:00 hod. 
Kto by chcel viac info, nech mi dá vedieť. 



 Ing. Ján Vereš pozýva na obnovené modlitebné stretnutie Zlomení..., ktoré sa uskutoční už v nedeľu 12.6.2022 
o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Hron (bývalé kino Hron) na Sliači. Modlitbu chvál povedie kapela ESPÉ a 
slovom povzbudí Július Slovák. Vstup je voľný, tešíme sa na vás! Projekt Godzone. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


