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F A R S K É   O Z N A M Y 

6. jún – 12. jún 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 6.6. Svätodušný pondelok O Duchu 
Svätom, vot. 18:00  Peter Barla 

Ut 7.6. féria   
St 8.6. féria 18:00  st. rodičia Jozef a Anna Očenáš a ich dcéry 

Št 9.6. Nášho Pána Ježiša Krista, 
Najvyššieho a večného kňaza, sviat. 7:30  Mária a Emil Barla 

Pi 10.6. féria 18:00  Emil 
So 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola, spom. 7:30  rodičia 

Ne 12.6. Jedenásta Nedeľa cez rok 
Najsvätejšej Trojice, slávnosť 10:30 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je po sv. omši je stretnutie birmovancov na fare. Dnes sa končí Veľkonočné obdobie, od zajtra je 
Cezročné obdobie, modlíme sa Anjel Pána. 

 V štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sv. omšu väčšinou dávam večer 
o 18:00 hod., ale.... 

 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: Koho máme mať najradšej na tomto svete? 
Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši.  

 V sobotu o 9:00 hod. bude krátka Odprosujúca pobožnosť a potom spoveď birmovancov a ich príbuzných. 
Bude k dispozícii kňaz navyše. Po spovedi bude nácvik birmovancov. 

 Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši o 10:30 hod. Vysluhovanie sviatosti birmovania, ktorú príde vyslúžiť 
generálny vikár Mons. Branislav Koppal. 

 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s Eucharistickou procesiou a požehnaním toho roku vychádza 
na štvrtok 16.6.2022 o 18:00 hod. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho toho roku vychádza na piatok 
24.6.2022. V Kaplnke Hodovú slávnosť budeme sláviť najbližšiu nedeľu 26.6. o 9:00 hod.  

 V nedeľu 3.7. bude tradičná pamätná sv. omša na Kališti o 11:00 hod. Všetkých srdečne pozývam. Autobus 
zabezpečuje obec. Odchod autobusu bude o 9:30 hod. z námestia. Občerstvenie – pivo a kofolu zabezpečuje 
farnosť. 

 Starostlivosť o kostol budú mať birmovanci s rodičmi. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na katolícke masmédia z posledného týždňa bola 243€, dary na kostol 20€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať. 

 Na nástenke je k dispozícii aktuálna a hodnotná prednáška ThLic. Michala Mališa - Tri povzbudenia pre 
pokoj ľudského srdca. 

 



 Oznam Polície SR 
„Z dôvodu narastajúceho počtu podvodov, ktoré Polícia SR zachytila v posledných dňoch vo vekovej skupine 

seniorov aj na území našej diecézy, by príslušníci Policajného zboru SR radi aj touto cestou varovali pred 
podvodníkmi, ktorí sa snažia seniorov nezákonným spôsobom obrať o peniaze. 
☝ upozorňujeme seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a 

žiadajú od nich peniaze (napr. nehoda, či nešťastie príbuzného), 
☝ žiadame seniorov, aby si skutočnosti uvádzané v telefóne s neznámou osobou ihneď overili telefonicky u 

svojich príbuzných – obratom im zavolali, 
☝ vyzývame seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávali peniaze osobám, ktoré 

nepoznajú, nevkladali peniaze na cudzie účty a neposielali neznámym osobám peniaze cez finančné služby, 
☝ odporúčame seniorom, aby v týchto prípadoch ihneď kontaktovali políciu na čísle 158." 
 

Skutočná udalosť zo stredy 1.6.2022 

V stredu (1.6.) zazvonil popoludní 79-ročnej dôchodkyni telefón, v ktorom sa ozval mužský hlas. Predstavil sa 
ako policajt a žene povedal, že jej dcéra na aute zrazila a zranila nejaké dieťa. Žena mu síce odpovedala, že jej 
dcéra nemá žiadne auto a zložila mu v zápätí telefón, no ten zvonil opäť. 

Dôchodkyni povedal, že všetky peniaze čo má doma, má vložiť na číslo bankového účtu, ktoré jej nadiktoval. 

Neznámy mužský hlas mal slovenský prízvuk a okrem toho jej povedal, že má zavolať na číslo 158 a presvedčiť 
sa, že je skutočný policajt. Následne dôchodkyni povedal, že o 10 minút príde pre ňu taxík, že má ísť vložiť 
peniaze na účet, lebo je to pre jej ochranu a pre ochranu jej najbližších. Žena chcela pre istotu zavolať aj svoju 
dcéru, no na to jej muž uviedol, aby peniaze vložila ihneď, lebo prídu poľskí vrahovia a zavraždia ju aj jej dcéru 
a že ju okradnú. 

Muž v telefóne ženu zároveň uisťoval, že peniaze ktoré vloží na účet, ktorý jej nadiktoval, jej na druhý deň vráti. 

„Tento chlap mi povedal, že mám ísť vložiť peniaze na hlavnú poštu v Lučenci, že je tam poštová banka a keď 
zaplatím, tak mám ísť pred obchodný dom PRIOR v meste Lučenec, že tam prídu policajti pre mňa..." Žena teda 
zo strachu o svoj život a život jej dcéry išla z domu na poštu na Novohradskej ulici v Lučenci. Skutočne prišlo pre 
ňu vozidlo taxi služby, ktorej vodiča poprosila, aby ju zaviezol na poštu. 

Vystrašená dôchodkyňa peniaze na pošte vložila na určený účet a potom, ako vykonala tento vklad, prešla pred 
obchodný dom PRIOR, kde čakala na policajné auto. Stála tam približne polhodinu, ale nikto nechodil. Vtedy si 
oklamaná žena uvedomila, že sa stala obeťou podvodu. 
Úspory dôchodkyne vo výške 6500,- eur boli za krátko z účtu vybraté a už sa celá situácia nedala vrátiť späť. 
 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


