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F A R S K É   O Z N A M Y 
 

Podľa aktuálne platných epidemiologických nariadení (covid-automat) nebude ani tento 
týždeň povolená účasť veriacich na svätých omšiach. 
Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a v prikáz. sviatky. 
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, s maximálnym počtom 6 účastníkov. 
V prípade ZAOPATROVANIA alebo súrnej potreby sviatosti zmierenia volajte kedykoľvek na 
mobilné číslo  0948 / 60 70 70 
Môžete využiť aj tú možnosť, že v súčasnosti  v nemocnici,  aj na „covidových oddeleniach“ 
pôsobia kňazi, ktorí vysluhujú sviatosti –„zaopatrujú“. Myslime pri starostlivosti o našich 
chorých o ich telesné, ale aj duchovné potreby.  
V NEDEĽU - 21.3.2021 - sa uskutoční ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM 
KRESŤANOM A UTEČENCOM. Svoje milodary môžete poslať cez bankový účet IBAN SK63 
0200 0000 0035 1220 9151, alebo doniesť osobne do kostola (pokladnička). 
PONDELOK - 22.3.2021 - JE DŇOM DUCHOVNÉHO MOSTU NAŠEJ FARNOSTI SO 
SEMINÁROM. Spomeňte si v tieto dni na našich bohoslovcov a ich predstavených. 
VO ŠTVRTOK - 25. 3.2021 na sviatok počatia Pána Ježiša, prebieha ďalší ročník kampane, 
ktorou sa šíri úcta ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu. Jej symbolom je 
biela stužka ako znak rešpektovania práva na život od počatia. Jej nosením môžeme vyjadriť 
podporu ochrane života od počatia. Stužky budú v kostole. 
Pre nepriaznivú epidemickú situáciu SPOLOČNÁ - VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ - NEBUDE.               
Zaraz po skončení zákazu verejných bohoslužieb, bude možnosť vyspovedať sa                    
a prijať sv. prijímanie, tak ako to bolo minulý rok.  
NA WEBOVEJ STRÁNKE FARNOSTI NÁJDETE: Liturgiu domácej cirkvi (LDC) na 5. pôstnu nedeľu, oznam 
o zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, krížové cesty, námety na duchovné 
prežitie pôstneho obdobia pre deti i dospelých. 
V KOSTOLE NÁJDETE: Biele stužky - symbol kampane - ŽIVOT OD POČATIA, modlitby ku sv. Jozefovi, 
respirátory 2 ks na 1 osobu, modlitby pri ťažko chorých. Brožúrku - LDC na Veľkonočné trojdnie a na 
budúcu nedeľu požehnané bahniatka.  
Zo soboty na nedeľu, bude ZMENA ČASU. Čas sa posunie o hodinu dopredu.   Ak to neurobíte prídete v  
nedeľu všade o hodinu neskôr.  

   5. pôstna nedeľa 2021 (22.3.-28.4. 2021) 

PONDELOK /22.3./ 
DUCHOVNÝ MOST SO SEMINÁROM  

za bohoslovcov a predstavených seminára 

UTOROK /23.3./ † Anna a Ján Ďurica 

STREDA /24.4./    za zdr. a Bož. pomoc pre Martu a deti s rodinami 

ŠTVRTOK /25.4./ slávnosť 
ZVESTOVANIE PÁNA  

  za chorých vo farnosti a ukončenie pandémie 

PIATOK /26.4./   † Bendikt  Janek a Alena Herfutová 

SOBOTA /27.4./     † Štefan Bocko a zosn. rodičia 

NEDEĽA /28.4./  
KVETNÁ NEDEĽA   za farníkov  
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