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F A R S K É   O Z N A M Y 

15. august – 21. august 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 15.8. Nanebovzatie Preblahoslavenej 
Panny Márie, slávnosť 18:00 Za farnosť 

Ut 16.8. féria   
St 17.8. féria 18:00  syn 
Št 18.8. féria 7:30  Jozef Slobodník, 1. výr. 
Pi 19.8. féria 18:00  st. rodičia Július Slobodník a Helena Slobodníková 

So 20.8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa 
Cirkvi, spom.   

Ne 21.8. Dvadsiata prvá nedeľa cez rok 9:00 Za farnosť 
 

 V pondelok je slávnosť Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, prikázaný sviatok, po modlitbe po 
prijímaní budú požehnané liečivé byliny a kvety. Tento zvyk vznikol v germánskych cirkvách a dá sa doložiť 
už od 10. storočia. 

 V stredu a piatok idem s miništrantmi a všetkými deťmi na celodňové výlety. Odchod ráno o 8:00 hod. spred 
fary. 

 Od soboty 20.8. do soboty 27.8. som na dovolenke. Súrne, vážne udalosti volajte dekana Petra Ivaniča 
0911270335. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 8. - Márie Ivaničovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na potreby kostola bola 310€, zvonček na účet 10€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 V dňoch 13. - 15. augusta 2022 sa koná púť v Kláštore pod Znievom. Viac info na nástenke. 

 V nedeľu 28.8. bude Farský deň. Pivo, kofolu a jedlo zabezpečuje fara. Dezert či koláče by som poprosil vás 
farníkov doniesť buď priamo v nedeľu alebo v sobotu od 18:00 do 19:00 hod. na faru. Pre deti OÚ zabezpečí 
nafukovací hrad na skákanie. Kto by vedel ešte s niečím prispieť na tento deň, nech mi dá vedieť alebo farskej 
rade. 

 Apoštolská nunciatúra na Slovensku v sobotu 2. júla 2022 oznámila, že Svätý Otec František vymenoval 
Mons. Nicola Girasoliho, titulárneho arcibiskupa Egnazia Appula, za nového apoštolského nuncia v 
Slovenskej republike. 

 Dňa 8.8.2022 v skorých ranných hodinách zomrel v Ríme Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko. Otec 
kardinál bol najvýznamnejšou slovenskou osobnosťou vo Vatikáne a v katolíckom svete v celom 20. storočí. 
Posledná rozlúčka vo vatikánskej Bazilike sv. Petra bola vo štvrtok 11.8.; pohrebné obrady budú v Katedrále 
sv. Alžbety v Košiciach v utorok 16.8.2022 o 11:00 hod. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský 
arcibiskup Dominik kardinál Duka. Prosme o jeho oslávenie v nebi. Odpočinutie večné daj mu, Pane! 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


