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FARSKÉ OZNAMY – 26. 4. 2021 – 2. 5. 2021 
 
 

Pondelok:     Féria  
26. 4.  7.00 TV LUX + Ema, Július, Zdena 
 

Utorok: Féria 
27. 4. 18.00 + Jaroslav 
 

Streda:          Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka  
28. 4. 8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Margitu a jej rodinu 
  

Štvrtok: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, sviatok 
29. 4. 8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Renátu 
  

Piatok: Sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka 
30. 4. 18.00 + Mária Zubajová  
 

Sobota:          Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka 
1. 5.              17.15 – Fatimská sobota 
 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Evu a Miloslava 
 

Nedeľa:     PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
2. 5.  10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Od 19. apríla sú opäť umožnené verejné bohoslužby.  

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 
jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, 
môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov 
v sprievode dospelej osoby.  
Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa 
nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli 
verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich konanie sa riadi Covid automatom. (zdroj – 
Konferencia biskupov Slovenska, Uznesenie vlády zo 16. apríla 2021 / Vyhláška 186 / Vyhláška 187) 

2. V našom kostole, môže byť na jednej sv. omši 10 ľudí. Potvrdiť účasť na sv. omši môžete u p. Márii 
Bartkovej osobne, sms správou alebo zavolaním na telefónne číslo: 0911 231 889. Toto potvrdenie účasti 
pomôže tomu, aby sme dodržali opatrenia a tiež, aby ste nemuseli ostávať vonku, pred kostolom. Ďakujeme 
veľmi pekne za pochopenie. 

3. V dnešnú nedeľu 25.4.2021, teda na 4. veľkonočnú nedeľu - nedeľu Dobrého Pastiera sa koná Zbierka na 
seminár. Zbierka sa uskutoční počas nedeľnej sv. omše, celý týždeň po nedeli Dobrého Pastiera v 
pokladničke pri vchode do kostola a tiež  príspevkom na číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 
0460, variabilný symbol 412 050 964. 

4. V sobotu začína Mariánsky mesiac máj, kedy bývajú pobožnosti s modlitbou Litánií 
Loretánskych. Budeme sa ich modliť na začiatku sv. omše.  Pokiaľ trvá stav obmedzení a nemôžeme 
byť v kostole všetci, ktorí chceme, pozývam nás k modlitbách v rodinách, či osobne. 

5. Bohu známa obetovala na kostol a pre potreby farnosti  10,- EUR. Nech vám Pán Boh štedro odmení 
vašu štedrosť.  

6. Spovedať budem stále 30’pred sv. omšou a na požiadanie aj v inom čase. Ku chorým pôjdem v prvý piatok 
mesiaca, ale ak by niekto chcel prijať sviatosti skôr, prosím aby ste ma kontaktovali. 

7. Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach.  


