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FARSKÉ OZNAMY – 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 02.05.2021 
 Vzhľadom na platné proti epidemické opatrenia, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do 

odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 
 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 o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov 
a stretnutie Ružencového bratstva. 

 V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred večernou                 
sv. omšou od pondelka do štvrtka od 15,00 hod., a v piatok od 14,00 hod. 

 Vo štvrtok a piatok bude sv. omša aj ráno o 6,00 hod.  
 Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia. 
 Vo štvrtok od 15,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.  
 V piatok začína adorácia od 14,00 hod.  
 Počas mesiaca máj sa budeme modlievať Litánie loretánske 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.  
 Na budúcu nedeľu je Deň matiek. 
 Pápežská rada pre novú evanjelizáciu informovala (dňa 28.4.2021), že na žiadosť Svätého Otca 

Františka bude mesiac máj – viac ako inokedy – venovaný modlitbám za rýchle ukončenie svetovej 
koronavírusovej pandémie. Pápež František vyzýva ľudí na všetkých pútnických miestach na celom 
svete, aby sa zapojili do iniciatívy „modlitebný maratón“ s mottom „Cirkev sa bez prestania modlila 
k Bohu“ (Sk 12, 5). Každý deň počas mája by sa mali kňazi, veriaci a ich rodiny pomodliť svätý ruženec 
najmä za osoby mimoriadne zasiahnuté pandémiou Covid 19. Ide napríklad o tých, čo sa pre 
protipandemické opatrenia nemohli rozlúčiť so svojimi zomierajúcimi príbuznými, o ľudí bez domova, 
či o osoby žijúce v chudobe. Svätý Otec vyzýva modliť sa aj za zdravotníkov. Slovensko sa zapája do 
výzvy celoslovenským modlitbovým ružencom. 

 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:  469,49,- €; Mariánsky kostol: 106,97,-€,  
Z úmyslov sv. omší a milodary veriacich: 35,-€. Zbierka na seminár z minulej nedele: 1.000,-€. 
Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti,  hlavne na rekonštrukciu farskej budovy. 
 

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 


