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FARSKÉ OZNAMY – 16. 11. 2020 – 22. 11. 2020 
 
 

Pondelok:      Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka 
16. 11.   
 

Utorok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 
17. 11. 17.00 + Martin Koreň 
 

Streda:           Féria 
18. 11. 8.00 – zdravie a Božie požehnanie pre Oskara a rodičov 
  

Štvrtok: Féria 
19. 11. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie Anny Lenkovej 
  

Piatok: Féria 
20. 11. 17.00 - zdravie a Božie požehnanie pre Halahijovej 
 

Sobota:           Obetovanie Panny Márie, spomienka  
21. 11.             8.00 + Hayk Vardanyan 
 

Nedeľa:     34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, KRISTA KRÁĽA, Slávnosť 
22. 11. 8.00 + Cecília a Ján Sýkora (odporúčaná pre seniorov) 
 10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Dnešnú nedeľu je Zbierka na kňazský seminár. Kto chce, môže prispieť, ešte v túto 

nedeľu, do kovovej pokladničky pri dverách v kostole alebo kedykoľvek poslať príspevok 
na číslo účtu:  SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050 964. 

2. Na webovej stránke aj facebooku našej farnosti je Liturgia domácej cirkvi na 33. nedeľu. 
Je to pozvanie do modlitby v domácom prostredí rodiny.  

3. Od pondelka 16. novembra  budú na základe vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. 
Využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Kľúčová informácia sa týka 
obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní 
opatrení v prvej vlne. Stále platí zákaz zhromažďovania. Nemôžeme pozývať ďalších 
ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred 
chrámom. 

4. Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, 
nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, rozdávanie 
Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti. 

5. Prosba o pomoc. Aj v tomto týždni sa budú natierať dosky na ohradný múr kostola. Budeme 
robiť druhý náter, ak by mal niekto chuť a čas pomôcť, bude to možné od 9.00 do 14.30, od 
pondelka do piatka v humne pri fare. Prosím, aby ste ma kontaktovali telefonicky, cez sms 
správu alebo osobne. 

6. Ďakujeme za pomoc pri natieraní dosiek v minulom týždni a za prípravu  občerstvenia 
pre pracovníkov, ktorí vymieňajú krytinu na streche fary. 

7. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. 


