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F A R S K É   O Z N A M Y 

31. október – 6. november 2022 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 31.10. Vigília Všetkých Svätých, slávnosť  18:00  Ján Mojžiš 
Ut 1.11. Všetkých Svätých, slávnosť    9:00 Za farnosť 

St 2.11. Spomienka na všetkých verných 
zosnulých veriacich 

  7:30 
15:00 
18:00 

Za všetkých zosnulých 
 Juliana a Jozef Barla a ich súrodenci 
Na úmysel Sv. Otca 

Št 3.11. féria    7:30  Irena a Ján Stanko a Anna Kostúrová 
Pi 4.11. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom  18:00  Helena a Ondrej Kostúr a ich deti 

So 5.11. Preblahoslavenej Panny Márie 
v sobotu, spom.    7:30 Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové bratsvo 

pri kostole Sv. Martina 
Ne 6.11. Tridsiata druhá nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V utorok je slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok. Sv. omša bude ako v nedeľu. 

 Od stredy sa začíname modliť pred každou sv. omšou na záver adorácie deviatnik k Sv. Martinovi. 

 V stredu budú tri sv. omše. O 15:00 hod. bude sv. omša na cintoríne len za priaznivého počasia. Sv. omša 
bude spojená s pobožnosťou na dušičky. Deviatnik sa modlíme pred večernou sv. omšou. 

 V piatok od 8:00 hod. budem chodiť k nahláseným chorým. V kostole spovedám od 17:00 hod. 

 V piatok bude detská sv. omša na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Detská kázeň nebude, ale 
úloha bude. Pred sv. omšou o 17:30 hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Úloha z piatku je: Prečo sa máme 
modliť? 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 bude zbierka na potreby kostola. Tiež bude výmena tajomstiev Ružencového bratstva 
a rozdanie preukazov Živého, Svätého a Večného ruženca. 

 Od 1.11. poludnia do 8.11. je možnosť získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam 
v očistci, raz denne pre jednu Dušu. K získaniu odpustkov je potrebné navštíviť kostol alebo kaplnku 
a pomodliť sa Modlitbu Pána a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha), ďalej nábožne navštíviť cintorín 
a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto úkonov sa žiada splniť tri ďalšie zvyčajné 
podmienky: sviatostná spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a 
modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť 
akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Jedná svätá spoveď však stačí na všetky odpustky, ak ste 
nespáchali ťažký hriech. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zbierka 
na misie z posledného týždňa dodatočná bola 160€, a na účet 50€, zvonček 60€, dary na kostol 20€, milodar 
na kostol z krstu 50€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.                                                 

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

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



 Vzadu nájdete leták Cirkev je tu pre deti a mladých na celom svete kde nájdete ako cirkev pomáha na rôznych 
častiach sveta s možnosťou pripojiť sa s nejakým darom. 

 Fórum života opäť organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti – ide o najväčšiu osvetovú a duchovnú 
kampaň v oblasti nenarodených detí, bližšie info je na nástenke. Sviečky nájdete vzadu na stoličke. Minimálna 
cena za sviečku je 1€. V roku 2022 sa koná už 19. ročník našej kampane. Jej vrchol je už tradične 2. 
novembra – v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. V rámci troch úrovní projektu – duchovnej, 
vzdelávacej a praktickej opäť chystáme množstvo on-line podujatí v spolupráci s našimi partnermi a 
pozývame všetkých ľudí, aby si na prelome októbra a novembra spomenuli na nenarodené deti, ktoré zomreli 
pri umelom alebo spontánnom potrate. Pozývame k modlitbe za tých, ktorí sú zranení skúsenosťou potratu, i 
za zmenu zmýšľania tých, ktorí nenarodené deti nepovažujú za hodné ochrany od počatia. Aj tento rok 
podporujeme vznik nových pamätníkov nenarodeným deťom, ktorých v slovenských farnostiach pribúda stále 
viac. Dôležitým rozmerom kampane Sviečka za nenarodené deti je verejná zbierka schválená Ministerstvom 
vnútra SR. Prostredníctvom predaja symbolických sviečok sa snažíme vyzbierať financie potrebné na 
fungovanie konkrétnych projektov a aktivít na podporu ochrany ľudského života na poli prevencie, advokácie 
a konkrétnej pomoci ľuďom v krízových situáciách na celom Slovensku. Kontaktná adresa: 
sviecka@forumzivota.sk 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


