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F A R S K É   O Z N A M Y 

25. júl – 31. júl 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 25.7. Sv. Jakuba, apoštola, sviatok    
Ut 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov 

preblahoslavenej Panny Márie, sp.      
St 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spom.  17:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
Št 28.7. féria      
Pi 29.7. Sv. Marty, Márie a Lazára, spom.    
So 30.7. féria      
Ne 31.7. Osemnásta nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 
 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 7. Márie Čemanovej. 

 V rámci Roka rodiny, pozývame rodiny nášho dekanátu a všetkých ktorým na rodine záleží, na cyklus 
spoločných stretnutí, do farského kostola sv. Ondreja v Brusne, ktoré sa uskutočnia pod záštitou Dekanského 
úradu a dekana Slovenskej Ľupči. Štvrté stretnutie sa uskutoční dnes o 15:00 hod. Viac info na nástenke. 

 V sobotu 30.7. bude Diecézne večeradlo v Čeríne. Srdečne ste všetci pozvaní. Program začína od 9:00 hod. 
Viac info nájdete na nástenke. 

 Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne (28.-31. júla 2022) sa blíži. Popri pomoci organizátorom a účasti 
na podujatí, myslime aj na to, že aj toto podujatie potrebuje k tomu, aby splnilo svoj hlavný účel (posvätenie 
našej mládeže) aj naše modlitby a obety. Prosíme vás, jednotlivcov i rôzne spoločenstvá, myslime v tomto 
duchu na túto letnú aktivitu. 

 Od soboty 23.7. do 1.8.2022 som 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 113€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Svätý stolec oznámil, že pri tohoročnej príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, 
naplánovaného na dnes, 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. Svätý Otec 
František v piatok (1. júla 2022) vyhlásil: nájdete na nástenke. 

 Znova je výskyt ochorenia Covid, z tohto dôvodu sa nebudú prinášať obetné dary a ruky si nepodávame, kým 
sa situácia nezlepší. 

 Svetoznámy úspešný podnikateľ Tomáš Baťa (1876-1932) bol hlboko veriaci človek. Krátko pred smrťou 
vydal svoj „morálny testament“: nájdete na nástenke. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


