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F A R S K É   O Z N A M Y 

5. september – 11. september 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 5.9. féria    7:30 Za požehnanie a Dary Ducha sv. pre všetky deti a 
učiteľov  v novom školskom roku 

Ut 6.9. féria    

St 7.9. 
Sv. Marka Križina, Melichera 
Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, 
ňazov a mučeníkov, spom. 

   

Št 8.9. Narodenie Preblahoslavenej Panny 
Márie, sviatok  18:00  Stanislav Šípka a rodičia 

Pi 9.9. féria  18:00  Emília a Ján, synovia Ján a Jozef a st. rodičia 

So 10.9. Preblahoslavenej Panny Márie 
v sobotu, ľ. spom.    7:30  rodičia Filoména a Anton a deti 

Ne 11.9. Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 
 V stredu sv. omša nebude a v štvrtok je sviatok, sv. omša bude večer. 

 V nedeľu vďaka a chvála Bohu sme mali krásny Farský deň. Chcem sa srdečne poďakovať rodine Budzeľovej 
za prípravu guľáša, poľovníkom za mäso, OÚ za nafukovací hrad, stan, stoly a kotle, FK za zabezpečenie 
piva, kofoly a pohárov s výčapom, FR s týmom za perfektnú organizáciu a prípravu a vám všetkým za 
účasť, koláče a tvarožníky. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 1. Anny Kostúrovej.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 95€, a na účet 10€, na potreby kostola z pohrebu 50€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať. 

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

 Predsedníctvo CCEE (CCEE je Rada európskych biskupských konferencií, ktorá vznikla v roku 1971) vyzýva 
a prosí veriacich, aby sa zúčastnili na „dni modlitieb za Ukrajinu“, ako prejav blízkosti a solidarity Cirkvi. 
Tentoraz navrhuje deň modlitieb na celom našom kontinente dňa 14. septembra, na sviatok Povýšenia Svätého 
kríža, ktorý sa slávi zvlášť slávnostným spôsobom vo východnom obrade. Spoločná forma modlitby bude 
tichá eucharistická adorácia. 

 Komunita Emanuel vás pozýva na víkendové stretnutie On je živý od 30. Sept. do 2. Okt. 2022 pre 100 
mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde máte možnosť zažiť sviatosť 
zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj praktické workshopy, skupinky zdieľania, párty, či 
čas oddychu s priateľmi. Témou stretnutia je 'Pokoj'. Ako si v týchto časoch zachovať vnútorný pokoj? Ako 
ho šíriť a vnášať do rozhovorov a vzťahov? Viac informácií aj o prihlásení nájdete na www.onjezivy.sk  

 Veľkou pomocou pre misionárov sú OMŠOVÉ MILODARY, ktoré misionári posielajú zo Slovenska do 41 
krajín. Ak by chcel niekto takto pomôcť, vzadu nájdete leták so šekom. 

Martin Pečarka,  farský administrátor 


