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F A R S K É   O Z N A M Y 

6. február – 12. február 2023 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, 
mučeníkov, spom.  18:00  manžel Pavol 

Ut 7.2. féria    

St 8.2. féria  18:00 Prosba o pomoc, zdravie a Božie požehnanie pre 
rodiny Petra a Matúša 

Št 9.2. féria    7:30  Valentín, nedožitých 100 r. života a za jeho 
manželku 

Pi 10.2. Sv. Školastiky, panny, spom.  17:00  st. rodičia Mária a František Citara 

So 11.2. Preblahoslavenej Panny Márie 
Lurdskej, ľ. sp. formulár Za chorých    7:30 Za všetkých chorých našej farnosti 

Ne 12.2. Šiesta nedeľa cez rok    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes o 17:00 hod. bude na fare informačno - náučne stretnutie pre tých, ktorí idú v marci do Sv. Zemi. 

 V piatok bude detská sv. omša o 17:00 hod. na ktorú pozývam všetky deti, rodičov a st. rodičov. Pred sv. 
omšou o 16:30 hod. je skúška a nácvik spevov na fare. Úloha z piatku je: Napísať alebo nakresliť niečo o Sv. 
Blažejovi. Vyhodnotenie je vždy v piatok na záver sv. omši. Po sv. omši nebude stretnutie na fare, lebo 
odchádzam preč. 

 V sobotu je 31. Svetový deň chorých. Myslíme v modlitbách na chorých. Počas sv. omši budem udeľovať 
sviatosť Pomazanie chorých. Každý kto sa cíti chorý alebo je na dôchodku môže prijať túto sviatosť ak je 
v posväcujúcej milosti – čiže nie je v ťažkom hriechu, najlepšie po spovedi. Chorým, ktorí sú nahlásení na 1. 
piatok, udelím túto sviatosť Pomazanie chorých pred Veľkou nocou. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 135€, a na účet 10€, príspevok na Lumen 50€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 
zaplať.   

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 2. Kataríny Hošalovej.  

 Veľmi pekne ďakujem všetkým ktorí upratali vianočnú výzdobu a stromčeky. Pán Boh vám to odplať. 

 Diecézne Centrum mládeže MAJÁK pripravuje aj tento rok diecézne stretnutie mladých s otcom biskupom, 
tzv. „Kvetný víkend 2023“. Stretnutie je naplánovane na víkend od 31.3-2.4.2023 v Banskej Bystrici. 
Pozývam všetkých mladých na toto stretnutie.  

 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 

 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. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


