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F A R S K É   O Z N A M Y 

20. február – 26. február 2023 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po 20.2. féria  17:00  Ladislav a Anna Kostúrová 
Ut 21.2. féria    
St 22.2. Popolcová streda  18:00 Za pokoj a mier na Ukrajine i vo svete 
Št 23.2. féria    7:30 Na úmysel 
Pi 24.2. féria    7:30 Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre rodinu 
So 25.2. féria      
Ne 26.2. Prvá pôstna nedeľa    9:00 Za farnosť 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 V pondelok bude sv. omša o 17:00 hod. Pred ňou ako obvykle pred každou sv. omšou bude vystavená 
Sviatosť Oltárna k Zmiernej poklone od 15:45 hod. V závere adorácie bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, 
ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok 
získať úplné odpustky. 

 V stredu je Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň, je prísny pôst a zdržiavanie sa 
mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa 
dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa 
zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života až do začatia šesťdesiateho roku života. Mladším ako 14 sa 
odporúča to už učiť dodržiavať a starším ako 60 je to chvályhodné robiť. Zároveň týmto dňom začína pôstne 
obdobie. 

 V piatok bude sv. omša ráno o 7:30 hod., detská sv. omša večer nebude, lebo na obed odchádzam na 
Charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov vo Vranove nad Topľou, ktorý bude v sobotu. Sv. omša 
v sobotu nebude. Na TV Lux je možnosť v sobotu od 12:45 hod. sledovať priamy prenos a povzbudiť 
banskobystrických kňazov. Viac info na tkkbs.sk  

 V pondelok boli v našej farnosti mesačné kňazské rekolekcie v mesiaci február. Veľmi pekne ďakujem 
všetkým, ktorí sa zúčastnili, pomohli s prípravou rekolekcií a tiež tím, ktorí doniesli chutné dobrodenia. Pán 
Boh vám to odplať.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Po sv. omši bude krátke informačné stretnutie ohľadom Sv. Zemi. 

 V piatky a nedele sa v pôstnom období budeme modliť Krížovú cestu. V piatok pred sv. omšou o 17:15 hod. 
niekto z vás a v nedeľu o 14:00 hod. sa budem modliť ja s vami. Tento piatok nechávam na vás ako sa 
dohodnete. 

 Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých 
podmienok úplne odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať 
tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad 
štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. 
Modlitbu nájdete vzadu vytlačenú. 



 Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vynecháva Aleluja vo všetkých sláveniach, a to aj 
na slávnosti a sviatky. 

 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€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.   

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

 Chcel by som poprosiť tých, ktorí majú doma bahniatka - vetvičky – ratolesti požehnané na Kvetnú nedeľu, 
aby ste ich doniesli do kostola kostolníkovi. Tie sa totiž pália a popol z nich sa používa na Popolcovú stredu. 

 Spoločenstvo SP (Sliač; Ing. Ján Vereš) oznamuje, že v dňoch 24.-25. februára 2023 sa vo Zvolene v Rates 
aréne uskutoční Ženská konferencia 2023, na ktorú srdečne pozýva. Konferencia vytvára priestor pre 
stretnutie žien všetkých vekových kategórii, ktoré sa navzájom môžu inšpirovať, povzbudiť prednáškami, 
svedectvami, spoločnými diskusiami, rozhovormi a čerpať tak novú nádej z modlitieb a chvál. Všetky 
informácie a registráciu nájdete na nesputana.godzone.sk  

 Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi 
následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné 
poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný 
symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých 
zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk) Kto nemá možnosť posielať na účet, vzadu je možnosť 
prispieť do pokladničky s označením Zbierka na pomoc pre Turecko a Sýriu. 

 Centrum konkrétnej pomoci FEMINA, ponúka vzdelávanie v prirodzených metódach plánovania rodičovstva. 
Viac info na nástenke alebo na www.centrumfemina.sk  

 Aj počas tohtoročného Pôstneho obdobia prebieha duchovný a sociálny projekt – zbierka „Podeľme sa!“ (od 
22.2.- 30.4.2023), ktorý pomáha najmä matkám a rodinám v krajnej životnej núdzi. Je to už 17. ročník tejto 
akcie. Cieľom projektu je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách a tak prispieť k formovaniu 
povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale najmä 
„podeliť sa“ s tým, čo si odopriem. Viac o zbierke, ako aj spôsob ako prispievať nájdete na stránke 
Katolíckeho hnutia žien Slovenska. Tiež na maily: adamjak@usmev.sk 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


