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FARSKÉ OZNAMY – 10. 5. 2021 – 16. 5. 2021 
 
 

Pondelok:     Féria 
10. 5.  
 

Utorok: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka  
11. 5. 18.00 + Ľubomír 
 

Streda:          Vigília – Nanebovstúpenie Pána 
12. 5. 18.00 + Michal a Ján Ratkoš 
  

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok 
13. 5. 8.00 - za veriacich farnosti 
  

Piatok: Sv. Mateja, apoštola 
14. 5. 18.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Dominika a jeho rodinu 
 

Sobota:          Féria 
15. 5.              18.00 + Michal a Eva Budinskí 
 

Nedeľa:     SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
16. 5.  8.00 – za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja a Martinu 
 10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zbierka na Kňazský seminár bola 120,- EUR. Bohu známa obetovala na kostol a pre potreby farnosti 50,- 

EUR. Nech Vám Pán Boh štedro odplatí. 
2. Dnes  je prvá po prvom piatku v mesiaci. Výmena kartičiek Ružencového bratstva prebehne tak ako stále 

pri prvej nedeli posunieme jednotlivé tajomstvá o jedno dopredu a budeme sa ho modliť nasledujúci 
mesiac.  

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá, je to zároveň 55. Svetový deň spoločenských 
komunikačných prostriedkov.  

4. Termín prvého sv. prijímania sme zatiaľ po dohode s rodičmi detí preložili na 20.6.2021.  
5. Od piatku sa začína modliť novéna k Duchu Svätému.  
6. Prebieha 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. 

7. Pri slávení verejných bohoslužieb zatiaľ žiaľ nenastala zmena. 
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.  
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. 
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) 

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


