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F A R S K É   O Z N A M Y 

4. júl – 10. júl 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 4.7. féria   
Ut 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských 

Vierozvestov, slávnosť 8:30  František Patráš a jeho rodičia 

St 6.7. féria 18:00  Anna a Jozef č. 89 
Št 7.7. féria 7:30  Anna a František Flaška 
Pi 8.7. féria 17:00  synovia Marek nedožitých 58 r. a Ivan 
So 9.7. féria 7:30  Pavol 
Ne 10.7. Pätnásta nedeľa cez rok 9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je zbierka na potreby kostola. 

 Dnes je ešte 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. 

 V utorok je slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, v Selciach bude slávnostná hodová sv. omša o 10:00 hod., ktorú 
bude celebrovať Mons. Marián Chovanec. Po sv. omši je posedenie pri guľáši. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4. Emílie Kukučkovej. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na dobročinné diela Sv. Otca z posledného týždňa bola 240€, zvonček na účet 10€, dar od birmovancov na 
potreby kostola 260€. 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. Už je ponúknutá možnosť sa nahlásiť aj susedným dedinám do zaplnenia počtu 
autobusu. Cez Avertravel je minimálny možný počet ľudí 40. Pri terajšom počte nahlásených 25 ľudí môžeme 
ísť s Lalikom, na osobu to vyjde 70€. 

 Vzadu sú letáky od kancelárie pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi s možnosťou prispieť na ich 
činnosť. 

 Svätý stolec oznámil, že pri tohoročnej príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, 
naplánovaného na nedeľu 24. júla, dáva Cirkev možnosť získať úplné odpustky. Budú ich môcť získať 
veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. 
Takisto aj tí veriaci, ktorí sa zúčastnia na slávnostnej svätej omši, ktorej bude slávená na rozličných miestach 
po celom svete. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí 
v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov. Odpustky sa budú môcť získať aj pre duše v očistci. 

 X. ročník Svetového stretnutia rodín vyvrcholil 25.6.2022 v Ríme slávením omše. Svätý Otec František počas 
homílie vyzdvihol viaceré dôležité pravdy. Nájdete ich na nástenke. 



 Tlačové stredisko Svätého stolca dňa 15.6.2022 vydalo informáciu o novom 103 stranovom dokumente 
s názvom Katechumenátne itineráre pre manželský život (Pastoračné usmernenia pre partikulárne cirkvi). 
Viac o tom nájdete na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


