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F A R S K É   O Z N A M Y 

26. september – 2. október 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 26.9. féria  18:00  rodičia Emília a Matúš Mrva a st. rodičia 
Ut 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza spom.    
St 28.9. féria  18:00  Mária a Matúš Burian 

Št 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, 
archanjelov, sviatok  18:00  spolužiaci 

Pi 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, spom.  18:00  Júlia a František Slobodník 

So 1.10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z 
Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi,sp    7:30 Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratstvo 

pri kostole Sv. Martina 
Ne 2.10. Dvadsiata siedma nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V štvrtok bude sv. omša večer, keďže je významný sviatok svätých archanjelov. 

 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 je: Boh nám požehnal 
úrodu, čo s tým máme urobiť? Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na 
opekačku na fare. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. Tiež bude výmena tajomstiev Ružencového bratstva. 

 Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom 
spoločenstve, nábožnom združení alebo sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí 
Najvyšší Veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom TV alebo rozhlasového 
prenosu. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. 
k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá 
podľa zaužívaného zvyku. Potrebné sú aj zvyčajné podmienky. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 90€, a na účet 30€, dary na kostol 35€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.                                                

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4. Emílie Kukučkovej.  

 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. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


