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FARSKÉ OZNAMY – 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 25.04-2021 
 

 Vzhľadom na platné proti epidemické opatrenia, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do 
odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 

 Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov 
bohoslužieb. 

 Od pondelka 19.4.2021 je možná fyzická účasť na bohoslužbách.  
Platia však isté obmedzenie: 1 osoba na 15m2 (v našom kostole 50 osôb), R-O-R ( prekrytie 
horných dýchacích ciest respirátorom, dezinfekcia rúk, rozostupy). 
 

 Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. Modlime sa za nové kňazské a rehoľné povolania.               
Dnes je zbierka na kňazský seminár. 

 Počas mesiaca máj sa budeme modlievať Litánie loretánske k Panne Márii pred sv. omšou po 
ruženci. 

 Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v dňoch 12. a 13.júna 2021 o 9,00 
a 11,00 hod.  
 

 Srdečne Vás aj tento rok pozývame na Farský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch             
4.-9. júla, v prípade pobytového tábora v Lazoch pod Makytou, alebo (5.-9. júla, v prípade 
denného tábora). Deti sa môžu tešiť na množstvo zážitkov, dobrú zábavu a veselých 
animátorov. V duchu témy tábora, ktorou je Odvaha, buďte aj Vy odvážni a nechajte deti s nami 
prekonávať rôzne výzvy a užiť si týždeň plný nových skúseností! (Predbežné zapísanie je 
možné v sakristii.)  
kontakt: farapd.tabor@gmail.com 

 
 

 
 
 
Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol:  ,- €; Mariánsky kostol: ,-€,  
Z úmyslov sv. omší a milodary veriacich: 50,-  €.  
 
 
Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu: 

SK 38 0200 0000 0038 0226 6955 
 
Na chod našej farskej charity môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu: 
    SK70 1100 0000 0029 2885 1485 
  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
          Marek Sabol, farár 
 


