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F A R S K É   O Z N A M Y 

22. august – 28. august 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 22.8. Preblahoslavenej Panny Márie 
Kráľovnej, spom.  15:00  František Slobodník, pohrebná sv. omša 

Ut 23.8. féria  17:00 Poďakovanie za 75 r. života a o pomoc a ochranu pre 
celú rodinu 

St 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok    
Št 25.8. féria   
Pi 26.8. féria    
So 27.8. Sv. Monika, spom.   
Ne 28.8. Dvadsiata druhá nedeľa cez rok  10:00 Za farnosť 

 

 V pondelok je pohrebná sv. omša o 15:00 hod. za zosnulého František Slobodník. 

 V utorok je sv. omša o 17:00 hod. zastupovaná. 

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

 Na budúcu 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. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 9. Márie Zátrochovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 140€, a na účet 10€, školné Yvonne 45€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Dňa 24.9.2022 vás pozývam na púť do Košického Dómu Sv. Alžbety a do Vysokej nad Úhom. Pôjdeme 
spoločne s farnosťou Slovenská Ľupča, aby sme zaplnili autobus. Kto by mal záujem, nech sa zapíše vzadu na 
papier. 

 Dňa 21.7.2022 bolo predstavené Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o 
stvorenstvo, ktorý pripadá na 1. septembra. Posolstvo sa volá „Počúvaj hlas stvorenstva“ a má charakter 
naliehania i nádeje. Svätý Otec František naliehavo prosí, aby sme „zmenili modely spotreby a výroby, ako aj 
svoj životný štýl, smerom k väčšej úcte voči stvorenstvu a smerom k celistvému ľudskému rozvoju všetkých 
ľudí súčasnosti i budúcnosti; k rozvoju založenému na zodpovednosti, na rozvážnosti, na solidarite a na 
pozornosti voči chudobným a budúcim generáciám.“ 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


