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F A R S K É   O Z N A M Y 

27. február – 5. marec 2023 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po 27.2. féria  18:00  Jozef a Agnesa Zaťková, deti, rodičia a ostatná 
rodina 

Ut 28.2. féria    
St 1.3. Za odpustenie hriechov, jarné kántry  18:00 Za odpustenie hriechov 
Št 2.3. féria    7:30  rodičia Ján a Mária a syn Miloš 
Pi 3.3. féria  18:00  manžel František 10 výr., jeho rodičia a brat Ivan 

So 4.3. féria     Za Božie požehnanie a milosti pre Ružencové 
bratstvo pri kostole Sv. Martina (na púti odslúžim) 

Ne 5.3. Druhá pôstna nedeľa    9:00  rodičia Richard a Margita a deti Ľubo a Božena, st. 
rodičia Kosturikoví a Turčanoví 

 Deti si po sv. omši môžete prísť po nálepky. 

 Dnes je zbierka na charitu. Po sv. omši bude krátke informačné stretnutie ohľadom Sv. Zemi. 

 Dnes o 14:00 hod. sa budeme modliť Krížovú cestu. 

 Dnes o 17:00 hod. na fare pokračujeme v Lectio divina – čítanie, meditácia, komentár a modlitba so Sv. 
Písmom. 

 V utorok budem od 8:00 hod. chodiť k nahláseným chorým, lebo v piatok tu už nebudem. 

 V stredu o 14:00 hod. pozývame všetky deti, ktoré sa zúčastnili koledovania počas Vianoc, na malú odmenu. 
Pôjdeme do Jump arény v Radvani na Sládkovičovej. Detaily dohodneme teraz po sv. omši na fare. 

 Od stredy 1.3. sa môžu zapisovať úmysly na ďalší štvrťrok. Večer po sv. omši začnem zapisovať. 

 Od piatka 3.3. do piatka 10.3. som s niektorými z vás na púti vo Sv. Zemi. Súrne veci a zaopatrovania volajte 
Farský úrad Priechod 048/418 9131. Prosím, myslíte na nás v modlitbách, aby sme sa šťastne vrátili. 

 V piatok sa bude spovedať v kostole od 17:00 hod. Pred sv. omšou bude prvopiatková pobožnosť ako 
obvykle. Sv. omša bude o 18:00 hod., detská sv. omša nebude, lebo odchádzam na púť do Sv. Zeme. Sv. 
omša v sobotu nebude.  

 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.  

 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. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Zvonček 
z posledného týždňa bol 171€, a na účet 20€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.   



 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 5. Márie Vrábovej ml.  

 Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí doniesli bahniatka - vetvičky – ratolesti požehnané na Kvetnú nedeľu 
na popol na Popolcovú stredu. 

 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 

 Dňa 6.2.2023 došiel na BÚ list – poďakovanie z Vatikánu, že v poriadku dostali našu minuloročnú Zbierku na 
dobročinné diela Svätého Otca vo výške 32.185,- €. Táto zbierka bola v minulosti známa ako „Halier sv. 
Petra“. Všetkým darcom opätovne aj z BÚ úprimne ďakujú. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým za včerajšie povzbudzovanie na hokejovom turnaji. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


