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F A R S K É   O Z N A M Y 

17. október – 23. október 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa 
a mučeníka, spom.    

Ut 18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok  18:00  brat Štefan 
St 19.10. féria  18:00  Emil Patráš 
Št 20.10. féria    7:30  rodičia Ľudovít a Emília 
Pi 21.10. féria  18:00  manžel Ondrej, 3. výr. 
So 22.10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľ. spom.    7:30  rodičia 
Ne 23.10. Tridsiata nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V pondelok sv. omša nebude, ale bude v utorok. 

 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. Úloha z piatku je: Pán Ježiš nám ukázal koho sa máme báť, kto to je? 
Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na domáce kino alebo 
spoločenské hry na fare. 

 Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. 

 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 130€, a na účet 10€, milodar na kostol z krstu 50€. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať.                                                 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 7. Márie Čemanovej.  

 Stále je možnosť sa dopísať na púť do Sv. Zemi kto by mal seriózny záujem, vzadu na papier. 

 Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, škôlky, školy a rodiny, 
aby sa zapojili do každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční 18. 
októbra 2022. Kard. Mauro Piacenza, prezident ACN spresňuje, že cieľom tejto modlitby je vyprosovať pokoj 
a jednotu na celom svete. Kampaň má zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí k dôvere v Boha v ťažkých 
časoch. Témou tohto ročníka je láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich 
k sebe – Svet je v rukách Nebeského Otca. K účasti na modlitbe v minulých rokoch povzbudil deti celého 
sveta aj pápež František. Účasť detí je každoročne vysoká. 

 Otcovia saletíni opäť organizujú duchovnú obnovu pre rozvedených. Duchovná obnova rozVEDENÍ k 
BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po 



rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke 
Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Duchovnú obnovu 
pre túto skupinu rozvedených usporadúvajú raz do roka. 

 Historické okolnosti určenia sv. Františka Xaverského za patróna Banskobystrickej diecézy nájdete na 
nástenke. 

 Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS srdečne pozývajú na evanjelizačné turné s názvom 
Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční 24.10.2022 v Prahe; 25.10.2022 v Ostrave; 
26.10.2022 v Žiline; 27.10.2022 v Prešove; 28.10.2022 v Banskej Bystrici a 29.10.2022 v Bratislave. 
VSTUP ZDARMA. Viac informácii nájdete na stránke tour.godzone.sk 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


