
 

 

 

 
„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden 

druhého za vyššieho!“ 
Farské oznamy 

 Situácia na Slovensku sa rapídne zhoršuje, preto o prípadných zmenách ohľadom sv. 
omší a ďalších sviatostí Vás budeme informovať. Sledovať nové informácie môžete aj na 
www.tkkbs.sk.  

 Ďakujeme za upratanie kostola a tento týždeň prosíme o službu skupinu č. 5. Rozpis 
lektorov na október je v sakristii.  

 Máme prvý piatok v mesiaci, spovedáme ako vždy Po-Str hodinu pred sv. omšou, Štvr-
Pia dve hodiny pred sv. omšou. Zbierka na energie bola 1163,27 Eur. Pán Boh zaplať.  

 V neďeľu 4.10. bude stretnutie RB o 15.00, na ktorom sa uskutočnia voľby horliteľky 
Ružencového bratstva. Pozývam všetkých členov na účasť na týchto voľbách. 

 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. Záujemcovia na katechumenát sa stále môžu prihlásiť v kancelárii fary počas 
stránkových dní do konca septembra.  

 Sobotu pred detskými omšami sa ruženec bude modliť v mariánskej kaplnke. Prosím 
o rešpektovanie, aby si mladí mohli nachystať na sv. omšu hudobné nástroje. Ďakujem. 

 Dňa 4. 10.  sa v našej farnosti uskutoční 1. sv. prijímanie. O 8:30 ho bude mať základná 
škola I. a IV. a o 11:00 hod základná škola II. Tieto sv. omše budú vyhradené len pre deti 
a rodičov, prosím Vás ostatných o návštevu sv. omší v sobotu večer o 17:00 hod, alebo 
v dolnom kostole o 18:00 hod, v nedeľu v dolnom kostole 7:30 a 9:30 alebo večer u nás 
o 18:00 hod. Ďakujem veľmi pekne. Spoveď detí bude v sobotu 3.10. doobeda od 10 do 
11 hod.  

 Podielové knihy SSV sú v sakristii cena je 8 Eur. Budúcu sobotu bude mládežnícka sv. 
omša, na ktorej bude spievať zbor Hosana.  

 Na budúcu nedeľu bude preložená zbierka na dobročinné diela sv. Otca (pokladnička 
vzadu) 

 Začíname mesiac október, ktorý je mesiacom ruženca. Vrelo všetkých pozývam k tejto 
modlitbe, pred každou sv. omšou sa ho vždy modlíme, pozývam všetkých, aby 
prichádzali tieto dni skôr do kostola, kaplnky, alebo sa ho modlili v rodine. Tento mesiac 
je možné vďaka nemu získať úplné odpustky. Na získanie sa stanovuje: 1. stačí štvrtina 
celého ruženca, čiže 5 desiatkov. 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie 
o tajomstvách. 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného 
zvyku.   

http://www.tkkbs.sk/


Úmysly svätých omší 
Farnosť Sedembolestnej P. Márie 

(27. IX.- 4. X. 2020) 
 

Dátum Liturgické sviatky Čas Úmysly Svätých Omší 

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 

Pondelok 
Sv. Václav 
mučeník 

ľub. spomienka 
17.00 + rodičia a + manžel Ladislav 

Utorok 

Sv. Michala, 
Gabriela, Rafaela 

archanjelov 
sviatok 

17.00 
Z a BP pre dcéru Magdalénu s rodinou a syna 
Damiána 

Streda 

Sv. Hieronyma 
kňaza a učiteľa 

Cirkvi 
spomienka 

17.00 za PB a Z pre Kravecovu 

 Štvrtok 

Sv. Terézie od 
Dieťaťa Ježiša  

(z Lisieux)  
Panny a učiteľky 

Cirkvi 
spomienka 

17.00 
+ manžel Ľudovít, syna Romana, starí rodičia 
Báťoví a Martinkoví 

Piatok 
Sv. anjelov strážcov 

spomienka 17.00 + Jozef pohrebná 

Sobota 
Večerná omša z 

nedele 
(za účasti detí) 

17:00 pohrebná + Mária 

Nedeľa 

27. nedeľa 
v cezročnom 

období 

08.30 + Eva a + Soňa 

11.00 + Teodor, Emil, Emília, Viktória 

18.00 za veriacich 

Požehnaný týždeň vám vyprosujú a s láskou vás žehnajú 

Vladimír Václavík                    Štefan Paľúch             
administrátor                                                             diakon 

          tel. 0902398422                                tel. 0905351939                   


