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F A R S K É   O Z N A M Y 

20. jún – 26. jún 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 20.6. féria 18:00  manželov Máriu a Antona 

Ut 21.6. Na poďakovanie Pánu Bohu, vot. 18:00 Poďakovanie za zdravie 90 r. života a s prosbou 
požehnania do ďalších rokov života 

St 22.6. Vigília Narodenie Sv. Jána 
Krstiteľa, slávnosť 18:00  Mária a Juraj a ich deti 

Št 23.6. Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, sl. 18:00  Ján a syn Peter 
Pi 24.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sl. 18:00  Anna, Štefan a súrodenci 

So 25.6. Nepoškvrneného Srdca 
Preblahoslavenej Panny Márie, sp. 7:30 Za pomoc, poďakovanie a požehnanie pre rod. 

Ulbrikovú 
Ne 26.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sl. 9:00 Za farnosť, pri kaplnke 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je Deň otcov. Prajem všetko dobré všetkým naším otcom, veľa milostí a požehnania + aby ochraňovali 
pred zlom svoje rodiny a nasledovali v čnostiach a príkladom sv. Jozefa, patróna rodiny. 

 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: Kde si máme zhromažďovať poklady a ako? 
Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježiš, po 
modlitbe po prijímaní, bude odprosujúca pobožnosť. Túto slávnosť budeme sláviť aj v nedeľu pri Kaplnke. 
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcisime – Najmilší Ježišu, môže získať za 
obvyklých podmienok úplné odpustky. V tento deň je Svetový deň modlitieb za Posväcovanie kňazov. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým za dôstojné slávenie slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi. Procesia nám kvôli 
dažďu žiaľ nevyšla, ale aj tak ďakujem pripraveným požiarnikom, dievčatám s kvietkami, všetkým, čo 
pripravili krásne oltáriky a všetkým, čo sa chceli zúčastniť procesie. Pán Boh vidí do srdca a požehnáva 
i napriek dažďu. Veľmi pekne ďakujeme Pánu Bohu za dážď, ktorý je v tomto suchu tak vzácny. 

 
 V rámci Roka rodiny a blížiaceho sa celosvetového stretnutia rodín v Ríme, pozývame 

rodiny nášho dekanátu a všetkých ktorým na rodine záleží, na cyklus spoločných stretnutí, do farského kostola 
sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode, ktoré sa uskutočnia pod záštitou Dekanského úradu a dekana 
Slovenskej Ľupči. Tretie stretnutie sa uskutoční na budúcu nedeľu o 15:00 hod. Viac info na nástenke. 

 Pozývame vás na 16. ročník festivalu EMfest, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. júna na Starých Horách. Toto 
podujatie bolo inšpirované Mladifestom v Medžugorí, je teda príležitosťou zažiť túto atmosféru aj u nás na 
Slovensku. Nosnou témou tento rok bude "...a príde k vám pokoj". Hlavnými prednášajúcimi budú otec 
Martin Trojan a otec Ján Petrovčík. Podvečernou sv. omšou a moderovanou adoráciou bude účastníkov 
sprevádzať o. Dominik Jamrich. Všetky dôležité informácie je možné nájsť na nástenke a na 
stránke www.emfest.sk. 



 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. 2. Kataríny Hošalovej. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 239€, dary na kostol 32€, zvonček zo štvrtkovej slávnosti 51€. Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať. 

 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. 

 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 je 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 


