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FARSKÉ OZNAMY – 6. 4. 2020 – 12. 4. 2020 
 

Pondelok:     Pondelok veľkého týždňa 
6. 4. - na úmysel  
 

Utorok: Utorok veľkého týždňa 
7. 4. + Tomáš 
 

Streda: Streda veľkého týždňa 
8. 4. + Ján a Zuzana Bartkoví 
 

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere 
9. 4. - na úmysel  
  

Piatok: Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána 
10. 4.  
 

Sobota:         Biela sobota  
11. 4.           - za dobrodincov našej farnosti 
 

Nedeľa:     VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 
12. 4. – za veriacich farnosti 
Príležitostné oznamy: 
1. Dnešná nedeľa je prvá po prvom piatku v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva sa 

nemôže fyzicky uskutočniť. Tak ako stále pri prvej nedeli posunieme jednotlivé tajomstvá 
o jedno dopredu a budeme sa ho modliť nasledujúci mesiac.  

2. Z krstu Adriany Jurčovej obetovali na kostol 50,- EUR, z príležitosti 50. výročia sobáša 
obetovali Bohu známi na kostol 50,- EUR, z pohrebu brata obetovala na kostol Bohu známa 50,- 
Eur, Bohu známa obetovala  50,- EUR na zakúpenie Veľkonočnej sviece . Nech Vám Pán Boh 
štedro odmení a požehná vás. 

• Ponúkam možnosť spovede v kostole, alebo pri kostole podľa počasia. Prosím, aby ste zachovali 
všetky hygienické opatrenia, ktoré sú nám odporúčané a aby ste čakali, ak sa náhodou s niekým 
stretnete, oddelene v rozstupe. Spovedať budem v pondelok od 15.00 – 18.00; v utorok od 10.00-
12.00; v stredu od 15.00-18.00, vo štvrtok od 10.00-12.00.  

• Prosím chorých, ku ktorým chodievam na prvý piatok a chceli by prijať sv. zmierenia a eucharistiu, 
aby sa mi ozvali a dohodneme si termín návštevy. 

• Keby ste čokoľvek potrebovali a budem vám môcť pomôcť som k dispozícii (nákup, potreba 
odviezť do nemocnice, alebo k lekárovi, alebo porozprávať...) prosím volajte 0903559887.  

• Ak máte nejaké návrhy na fungovanie farnosti v tomto čase prosím volajte, píšte. 
• Budem sa snažiť na našej webovej stránke a na facebooku dávať aktuálne informácie. Prosím, aby 

ste aj straším, ktorí nie sú na internete tieto informácie posúvali. Pozývam vás, aby ste sa stali členmi 
skupiny Farnosť Východná na facebooku a informácie vám budú hneď prichádzať. 

• Predsieň kostola na modlitbu a niekedy aj kostol na adoráciu je otvorený denne od 9.00 do 
18.00.  

• Vaše úmysly sv. omší budem slúžiť podľa možností a vašich požiadaviek aj keď nebudete 
osobne prítomní. Ak by ste si to tak neželali, prosím aby ste ma informovali a môžeme počkať 
pokiaľ sa skončí toto obdobie. 


