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Počas týždňa budú slúžené sv. omše súkromne na nasledujúce úmysly: 
 

 

 

Každý, kto v Nedeľu Božieho milosrdenstva, si pri verejnom vystavení obrazu 
Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz a splní podmienky na získanie 
úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a 
pomodlí sa Otčenáš a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych k Bož. 
milosrdenstvu, (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti) môže získať úplné odpustky 
pre seba alebo pre duše v očistci. V súčasnosti odpustky môžete získať aj doma, 
keď si vzbudíte dokonalú ľútosť a vyjadríte túžbu duch. prijať sv. prijímanie. 

Zbierka na Boží hrob (3.4.) činila 700,- eur,  Na prenasledovaných kresťanov 
(21.3.) 400,- €,  Pôstna krabička  pre Afriku (celý pôst) 400,-€ na Charitu (21.2.) 
500,-€ . Veľká vďaka za vašu štedrosť a ochotu pomôcť v tejto pre každého neľahkej 
dobe.  

Snúbenci,  ktorí plánujú tento rok sobáš, nech to v priebehu apríla oznámia 
na farskom úrade. 

Na farskej stránke v kolónke „OZNAMY“, nájdete rozpis na putovanie Kaplnky 
Panny Márie zázračnej medaily. 

Počas tohto týždňa si môžete telefonicky alebo e- mailom, zahlásiť úmysly sv. 
omší na mesiac MÁJ. 

Dnes (nedeľu 11.4.) o 12.00 hod. sa na 10 minút rozoznejú zvony katolíckych 
kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na 
ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 
10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli          
v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych 
a pozostalých. 

V stredu, piatok a nedeľu budem v kostole od 14.30 h. do 16.00 h. k dispozícii 
pre individuálnu duchovnú službu. 

Aj dnes - Nedeľa Božieho milosrdenstva (11.4.) -  budem v kostole od 14.30 h. 
do 16.00 h. k dispozícii pre individuálnu duchovnú službu (spoveď, sv. prijímanie). 

 
 

   2. veľkonočná nedeľa 2021 

PONDELOK /12.4./ † Vavrinec Danček 

UTOROK /13.4./  † Berta a Karol Korček 

STREDA /14.4./  † Marta a Pavol Kubek a  † z rod. Kubekovej a Saloňovej 

ŠTVRTOK /15.4/  za zdr., Bož. pomoc a poďakovanie za 80 r.ž. Anastázie 

PIATOK /16.4./  † Žofia a Rudolf Saniga 

SOBOTA /17.4./    na úmysel ordinára 

NEDEĽA /18.4./  
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA za farníkov 
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