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F A R S K É   O Z N A M Y 

18. júl – 24. júl 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 18.7. féria  18:00  rodičia Anna a Viliam Očenáš a dcéra Mária, 
manžel Karol Zázrivec 

Ut 19.7. féria      
St 20.7. féria  18:00  rodičia Anna a Ján Peťko, Veronika a Viliam Flaška 
Št 21.7. féria    7:30  Emil Patráš 
Pi 22.7. Sv. Márie Magdalény, sviatok  16:00 Sobášna sv. omša Mária a Peter 

So 23.7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky 
Európy, sviatok      

Ne 24.7. Sedemnásta nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 
 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 6. Vladimíry Turčanovej. 

 Od soboty 23.7. do 1.8.2022 budem na dovolenke. Súrne, vážne udalosti volajte Farský úrad Priechod 048 
4189 131. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 125€, milodary na kostol 20€, školné Yvonne 20€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať. 

 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, ktoré budú slávené 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. 

 V sobotu o 9:00 hod. bude brigáda na farskom dvore s drevom. Ktorí môžete, prosím príďte pomôcť 
s pílením, štiepením a ukladaním dreva. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


