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F A R S K É   O Z N A M Y 

19. september – 25. september 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 19.9. féria  18:00  František Slobodník 

Ut 20.9. 
Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, 
Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov, spom. 

   

St 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, 
sviatok  18:00  Ivan Kostúr a jeho súrodenci a rodičia 

Št 22.9. féria    7:30  Viktor 
Pi 23.9. Na poďakovanie za úrodu  18:00 Poďakovanie Bohu za úrodu 

So 24.9. 
Výročie posviacky Katedrálneho 
chrámu Sv. Františka Xaverského, 
kňaza, patróna diecézy, sviatok 

     Elena a Valentín Ivanič, (na púti) 

Ne 25.9. Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nové zošitky a nálepky. 

 Dnes sme pozvaní na slávnostnú sv. omšu s príležitosti patrocínia kostola Povýšenia svätého Kríža 
v Moštenici s nasledujúcim programom: o 09.45 hod. Krížová cesta o 10.30 hod. sv. omša. A ja sa zúčastním 
s vami na pešej púti do Moštenice. 

 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Pred sv. omšou o 17:30 
hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Začali sme znova s úlohami. Úloha z piatku: Čo je Božie kráľovstvo 
a ako asi vyzerá? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na opekačku. 

 V sobotu vás pozývam na púť do Košického Dómu Sv. Alžbety a do Vysokej na Úhom. Pôjdeme spoločne 
s farnosťou Slovenská Ľupča, aby sme zaplnili autobus. Odchod bude o 5:00 hod. Cena okolo 30€. Kto by 
mal záujem, nech sa zapíše vzadu na papier. Sv. omša u nás v kostole nebude. 

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

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 3. Emílie Beňovej.  

 Po desiatich rokoch, chcem na váš podnet znova zopakovať Farskú púť do Sv. Zemi. Išlo by sa niekedy 
v marci na budúci rok. Odhadovaná cena by bola asi okolo 800€. Zisťujem priebežný záujem, preto kto by 
mal seriózny záujem, nech sa zapíše vzadu na papier do konca septembra. 

 V rámci Roka rodiny (Amoris Laetitia) ktorý vyhlásil Sv. Otec František na tento rok, putujú po farnostiach 
nášho dekanátu obrazy sv. rodiny a sv. Jozefa, ktorých autorom je benediktín, páter Jozef zo Sampora. Viac 
o samotných obrazoch si môžete prečítať na letáčikoch, ktoré nájdete v zadnej časti kostola. V priebehu 
mesiaca október bude expozícia obrazov v našej farnosti ukončená katechézou na tému manželskej svätosti.  

 Pápež František vydal apoštolský list o liturgickej formácii Božieho ľudu. Dokument nesie názov „Desiderio 
desideravi“, čo je po latinsky začiatok Ježišových slov učeníkom pri Poslednej večeri: „Veľmi som túžil jesť s 
vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť“ (Lk 22,15). Slovenský preklad listu je na 
internetovej stránke KBS: www.kbs.sk 

Martin Pečarka,  farský administrátor 


