
 

 

 

 

 
„Tak budú poslední prvými a prví poslednými.!“ 

Farské oznamy 
 Situácia na Slovensku ohľadne Covidu sa zhoršuje, Cirkev tiež prijala od vlády 

nariadenia. Semafor s podrobnými pokynmi na poskytovanie duchovnej služby, ako aj 
aktualizovaná tabuľka kategórií podľa okresov, sa nachádza na stránke 
www.tkkbs.sk/semafor. Semafor – súbor opatrení je záväzný až do odvolania.  

 Ďakujeme za upratanie kostola a tento týždeň prosíme o službu skupinu č. 4.  

 Zbierka na Boží hrob do Jeruzalema bola 480, 10 Eur. Pán Boh zaplať.  

 Zoznam kandidátov do farskej rady je zverejnený na farskej nástenke vzadu v kostole. 
Bude tam po dobu 14 dní. Voľby sa uskutočnia 11. 10. 2020 vo farskom kostole po sv. 
omšiach.   

 Dnes je tradičná zbierka na energie. Srdečné Pán Boh zaplať.  

 V utorok máme 19. výročie posvätenia nášho kostola, pri tejto príležitosti udelíme pri sv. 
omši aj pomazanie chorým a starším ľuďom nad 60 rokov, ktorí budú mať záujem.  

 Od októbra sa v Žiari nad Hronom začne príprava na birmovku. Nahlásiť sa môžu žiaci 
deviateho ročníka a starší. Prihlášky sú v sakristii a je potrebné ich doniesť vyplnené do 
4.10.2020.  

 V dňoch od 25-27.9.2020 sa uskutoční modlitbové trojdnie modlitieb matiek, bližšie 
informácie na výveske.  

 V mesiaci október začneme pripravovať dospelých na prijatie sviatosti krstu, eucharistie 
(sv. prijímania) a birmovania. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii fary počas 
stránkových dní do konca septembra.  

 Dňa 4. 10.  v prípade priaznivých podmienok sa v našej farnosti uskutoční 1. sv. 
prijímanie. Druhé stretnutie rodičov a detí bude tento piatok 25. 9. 2020. Kvôli 
obmedzenej kapacite farských priestorov sa zákl. školy rozdelia. Základná škola I. a IV. 
sa stretne na fare o 18:00 hod a základná škola II. o 19:00 hod (rodičia budú v kostole, 
deti v pastoračnom centre). Spoveď bude v sobotu 3.10. doobeda od 10 do 11 hod.  

 Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. Je to 
výnimočný ročník, lebo je spojený s putovaním relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána 
Vianneya. Reťaz modlitieb a pôstu vyvrcholí v októbri. 

 Hudobná sekcia Diecéznej liturgickej komisie ponúka dekanátom aj v tomto školskom roku 
(2020/2021) školenia pre organistov a ostatných hudobníkov. Téma: Spevy ordinária svätej omše. 
V Žiarskom dekanáte bude toto školenie 17.10.2020 o 10:00 hod.  

 Vzadu na nástenke budú bývať vyvesené ohlášky snúbencov, ktorí chcú uzavrieť manželstvo. 

http://www.tkkbs.sk/semafor


 

 

Úmysly svätých omší 
Farnosť Sedembolestnej P. Márie 

(20. IX.- 27. IX. 2020) 
 

Dátum Liturgické sviatky Čas Úmysly Svätých Omší 

Nedeľa 

25. nedeľa 
v cezročnom 

období 

08.30 BP pre syna Jaroslava a Mariána s rodinou 

11.00 
+ otec a + starí rodičia a za Z a BP pre rodinu 
Sekerkovú 

18.00 za veriacich 

Pondelok 

Sv. Matúša 
apoštola 

a evanjelistu 
sviatok 

17.00 + rodičia František a Jozefína a ich + deti 

Utorok 
Výročie posviacky  

chrámu 17.00 
Za milosť Božiu a požehnanie pre Samuela s 
rodinou 

Streda 
Sv. Pia z Pietrelciny 

kňaza 
spomienka 

17.00 + Ernest Kopecký 

 Štvrtok Féria (RP) 17.00 + manžel Štefan Tatár 9v 

Piatok Féria 17.00 + Zdenka Medveďová, pohrebná 

Sobota 
Večerná omša z 

nedele 
(za účasti detí) 

17:00 + Peter 

Nedeľa 

26. nedeľa 
v cezročnom 

období 

08.30 
+ rodičia a súrodenci z rodiny Fraňovej, P za 
67r života Františka 

11.00 Ivan, za rodičov 

18.00 za veriacich 

Požehnaný týždeň vám vyprosujú a s láskou vás žehnajú 

Vladimír Václavík                    Štefan Paľúch             
administrátor                                                             diakon 

          tel. 0902398422                                tel. 0905351939                   


