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FARSKÉ OZNAMY – 31. CEZROČNÁ NEDEĽA – 31.10.2021 
 V pondelok budú sv. omše podľa nedeľného režimu: Vo farskom kostole o 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00; 

v Mariánskom o 9.00. Pobožnosť za zosnulých bude v kostole po sv. omši o 9,00 hod. 
 V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred večernou sv. omšou od 

utorka do štvrtka od 15,00 hod., a v piatok od 14,00 hod. 
 V utorok (Spomienka na zosnulých!), 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. a v piatok od 14,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.   
 Na budúcu nedeľu o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských 

predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.  
 Od pondelka, 1. novembra, do 8. novembra môžeme modlitbou za zosnulých na cintoríne každý deň 

získať úplné odpustky pre duše v očistci. Netreba zabudnúť na základné podmienky pre získanie 
odpustkov: stav milosti posväcujúcej (jedna sv. spoveď stačí na celý čas), sv. prijímanie a modlitba 
na úmysel Svätého Otca.  

 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu po detskej sv. omši (cca. 11,30) 
v kostole. 

 V sakristii si môžete zakúpiť nástenný kalendár na rok 2022 o Mariánskom kostole. Cena je 5,-€. 
Výťažok z kalendára bude použitý na rekonštrukciu Mariánskeho kostola. 

 Od pondelka 18.10. sme podľa Covid –automatu v červenej farbe.  
Sv. omše: pondelok – piatok  o 12,00 hod. – OTP 
     o 16,30 hod. – Základ 
  sobota – 6,00 hod. – Základ 
   – 16,30 hod. – OTP 
  nedeľa – 7,30 hod. – Základ 
       9,00 hod. – Očkovaní 
      10,30 hod. a 18,00 hod. - OTP 
 Pri všetkých sv. omšiach je potrebné robiť zoznam účastníkov. Žiadame vás preto, aby ste si doma 
napísali lístok s menom, priezviskom a telefónnym kontaktom a vhodili ho pri príchode do 
pripravenej krabičky. Takto zabezpečíme vstup do kostola bez zbytočného zdržiavania sa 
vypisovaním zoznamu v kostole.  

 Pri sv. omšiach v režime pre očkovaných a OTP je potrebné mať so sebou potvrdenie o očkovaní 
resp. testovaní či prekonaní Covidu. V interiéri je povinný respirátor! 
Ekonomické oznamy:   
 
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 


