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F A R S K É   O Z N A M Y 

11. júl – 17. júl 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 11.7. Sv. Benedikta, opáta, patróna 
Európy, sviatok  18:00  Vojtech a Júlia 

Ut 12.7. féria      
St 13.7. féria  17:00  Emil Patráš 
Št 14.7. féria    7:30 Marián a Kamila 
Pi 15.7. Sv. Bonaventúra, biskupa a učiteľa 

Cirkvi, spom.  18:00  Marián Rusko a + z rod. Ruskovej 

So 16.7. Preblahoslavenej Panny Márie 
Karmelskej, ľ. spom.    7:30  Anna Forgáčová 

Ne 17.7. Šestnásta nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 
 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným na Kališti. Zboristom za krásny spev, starostovi za obsluhu pri 
občerstvení a za donesenie stolov, pánu Stykovi za pohostenie zboristov a asistencie a všetkým, ktorí 
akokoľvek prispeli k oslave. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na potreby kostola z posledného týždňa, kostol a Kalište bola 367€, zvonček na účet 10€. Všetkým darcom 
úprimné Pán Boh zaplať. 

 V stredu ideme na púť do Mariazellu, sv. omša preto bude o 17:00 hod. Ešte stále sú voľné miesta a je 
možnosť sa zapísať. Odchod autobusu bude o 4:00 hod. z námestia. 

 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. 

 Na nástenke je kvalitná a aktuálna prednáška ICLic. Pavla Lojana. Prednáška nám ponúka návod, ako sa aj 
dnes duchovne vzoprieť šíriacim sa myšlienkam, ktoré sú mnohokrát plné strachu, zúfalstva a beznádeje. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


