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F A R S K É   O Z N A M Y 

23. január – 29. január 2023 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 23.1. féria  18:00  Peter Slobodník, 3. výr. 

Ut 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa 
a učiteľa Cirkvi, spom.    

St 25.1. Obrátenie Sv. Pavla, apoštola, sviat.  18:00  rodičia Jozef a Zlatica a brat Štefan 
Št 26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spom.    7:30 Na úmysel 
Pi 27.1. féria  18:00  Ondrej Kostúr, 1. výr. 

So 28.1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza 
a učiteľa Cirkvi, spom.    7:30  manžel Martin 

Ne 29.1. Štvrtá nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je Nedeľa Božieho Slova, preto o 14:00 hod. bude v kostole Lectio divina – čítanie, meditácia, komentár 
a modlitba so Sv. Písmom. 

 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 minulého piatku nebola. Vyhodnotenie bude vždy v piatok na 
záver sv. omši. Po sv. omši pozývam deti na faru, na domáce kino alebo spoločenské hry. 

 V sobotu 28.1.2023 sa naša farnosť bude o 19:00 hod. bude modliť v rádiu Lumen. Prosím myslite na to, aby 
sme našu farnosť reprezentovali v dostatočnom počte. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 140€, a na účet 10€, z požehnávania domov na detské ihrisko pred KD sa vyzbieralo 
3000€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.   

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 10. Jany Gregorovej.  

 Tradičný termín Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je u nás, na severnej pologuli, v čase od 18. do 25. 
januára. 

 ZŠ s MŠ hľadajú ochotnú pani na upratovanie počas PN a neprítomnosti upratovačky. Zamestnajú ju na 
dohodu, momentálne s nástupom hneď. Kontakt na riaditeľku: 0917151683, 0905510990. 

 Národný týždeň manželstva (NTM) na Slovensku sa v roku 2023 uskutoční v dňoch 13.-29.2.2023. NTM je 
iniciatíva podporujúca manželstvo práve v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s 
láskou a partnerskými vzťahmi. Je tu možnosť zapojiť sa do tejto iniciatívy. Bližšie info na: 
https://www.ntm.sk 

 V júli a auguste 2023 sa v portugalskom Lisabone uskutoční Svetové stretnutie mládeže (SDM). SDM v 
Lisabone sa mali pôvodne konať v roku 2022. Pre pandémiu sú presunuté na rok 2023. Mottom SDM sú slová 
z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Pozývame všetkých mladých 
vo veku od 14-30 rokov do Lisabonu. SDM sa rozdeľujú na dni v diecézach (24.7.2023 - 31.7.2023) a na 
samotné Svetové dni mládeže (1.8.2023 - 7.8.2023). Registrácia prebieha na www.dcmmajak.sk   Čím skôr sa 
zaregistrujete, tým budete mať lacnejšiu dopravu. 



 Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl zapojiť sa do 
projektu s názvom "Staň sa gymnazistom na jeden deň!" Záujemcovia o štúdium na tomto cirkevnom 
gymnáziu si v termíne od 6.- 17. februára 2023 môžu vybrať jeden vyučovací deň, v ktorom by sa reálne 
zúčastnili celého vyučovania a tak sa lepšie rozhodli pre výber školy. Svoj záujem treba telefonicky vopred 
nahlásiť na sekretariáte školy (048/415 30 87). Ďalšie informácie sú na webovej stránke školy. 

 Kto cíti povolanie do kňazstva, nech prosím zašle prihlášku do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre do 
konca marca 2023. Štúdium na Teologickom inštitúte je možné aj pre laikov. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


