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F A R S K É   O Z N A M Y 

13. jún – 19. jún 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 13.6. Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ 
Cirkvi, spom.  18:00  z rod. Ivaničovej 

Ut 14.6. féria      

St 15.6. Vigília Najsvätejšieho Kristovho 
Tela a Krvi, slávnosť  18:00  Júlia Lipová, 1. výr. 

Št 16.6. Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi, slávnosť  18:00  Za farnosť 

Pi 17.6. féria  18:00  manžel Peter Babjak 
So 18.6. féria    7:00  Anna, Ján 15. výr. 
Ne 19.6. Dvanásta Nedeľa cez rok     9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V stredu bude stretnutie Farskej rady. Pozývam všetkých členov farskej rady na faru po sv. omši. 

 V štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok, sv. omša bude preto večer 
o 18:00 hod. Na záver sv. omši bude Eucharistická procesia po dedine. Prosím o zabezpečenie oltárikov ako 
každý rok. Veriaci, ktorý sa zúčastní nábožnej účasti na procesii, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. Dievčatá by som poprosil nazbierať kvietky na procesiu. 

 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 sa Ježišovi nepáči, a čo by sme obrazne mali 
radšej spraviť, ako spraviť, čo sa Ježišovi nepáči? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši.  

 V sobotu bude sv. omša o 7:00 hod., lebo hneď po nej odchádzam na kňazskú vysviacku na Spišskú 
Kapitulu. V nedeľu budem v rodnej dedine na primíciách, sv. omšu ma bude zastupovať Mons. Vojtech 
Nepšinský. 

 Pozývam Vás na celodennú púť do Mariazellu 13.7.2022 (streda). Cestou bude zastávka pri jazere. Do 
Rakúska je momentálne možný vstup bez Covid pasu. Záujemcovia sa prosím zapíšte vzadu na papier alebo 
sa nahláste u mňa na fare do 24.6.2022 (piatok). V prípade malého počtu nahlásených, bude ponúknutá 
možnosť sa nahlásiť aj susedným dedinám do zaplnenia počtu autobusu. 

 V KD sa hornom poschodí menili okná. Tie staré drevené o rozmeroch 80x80 so sklami a rámami na usadenie 
sú v ponuke na využitie, kto by ich vedel ešte nejako využiť, si ich môže prísť zadarmo vziať. 

 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 bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na potreby kostola z posledného týždňa bola 202€, školné Yvonna 20€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať. 



 Od Pánovej smrti na kríži je Kristovo Srdce „otvorené“ a prúdia z neho milosti na celý svet. Mesiac jún je v 
Cirkvi zasvätený úcte Ježišovho Srdca. Aby sme aj v súčasnosti videli význam a užitočnosť tejto úcty, 
pouvažujme a poučme sa z kvalitnej prednášky pána dekan Mgr. Jozefa Krausa, ktorú nájdete na nástenke. 

 Tento rok je X. Svetové stretnutie rodín rozložené na dve úrovne. Rímske stretnutie bude s vybranými 
zástupcami od 22. do 26.6.2022 so Svätým Otcom v Ríme. Druhá forma stretnutia má dejisko v jednotlivých 
diecézach, ktoré podľa témy stretnutia „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. V našej diecéze 
zavŕšime jubilejný „rozmer vďačnosti a požehnania“ zaslúžilým rodinám púťou na Starých Horách vo 
fatimskú sobotu 2.7.2022. Program začne o 9.00 hod. akadémiou, o 9.45 hod. bude nasledovať modlitba 
svätého ruženca „rodín za rodiny“ a vyvrcholí slávením svätej omše o 10.30. hod. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


