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F A R S K É   O Z N A M Y 
16. marec – 22. marec A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  16.3. féria v pôstnom období  Za pokoj v rodine 
Ut  17.3. féria  ---  
St  18.3. féria   Anna a Viliam Očenáš 
Št  19.3. sv. Jozefa, ženícha Panny 

Márie, slávnosť   Zuzana Šajbanová, deti 
Pia  20.3. féria   Pavol a Mária Turčanoví 
So  21.3. féria   Juraj a Anna Očenášoví, deti, rodičia, st. rodičia 
Ne  22.3. Štvrtá Pôstna Nedeľa  Za farnosť 

 

 Starostlivosť o kostol, keďže sa tu teraz nechodí a nemáme sa stretávať nemá nikto. 

 Úmysly sv. omši sa budú presúvať na júl, preto najlepšie bude, keď mi zavoláte, aby ste vedeli, 
ktorý deň to bude. Je aj taká možnosť, že vám to odslúžim aj súkromne sám na fare, ale len po 
dohode s vami. 

 Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami v tomto výnimočnom 
čase aj doma, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.  

 Zvonček z predchádzajúcej nedele bol 127 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Naďalej vás prosím, všetko čo sa v tomto čase vírusu odporúča vládou, rešpektujme 
a nepodceňujme, berte to ako príkaz, lebo aj tak to asi čochvíľa budú striktne príkazy, aby sme 
nedopadli ako Taliani. Budeme tým zodpovední nielen za seba, ale aj za ľudí okolo nás. Buďme 
navzájom ohľaduplní, pomáhajme si v rámci inštrukcii a samozrejme pritom všetkom nezabúdajme 
na Boha a modlitby za nás všetkých.  

 Vždy som vám naporúdzi v čomkoľvek, hlavne však k vysluhovaniu sviatostí, preto neváhajte ma 
osloviť najlepšie telefonicky, aby sme sa dohodli. 

 Veľmi pekne sa chcem poďakovať pánu Petrovi Vrábovi za pohotovú ponuku a potom samotné 
namontovanie mriežky – zábrany v spovednici bez nejakej odmeny, nech mu to Pán Boh odplatí 
a požehná + 

 

...pokračovanie na 2. strane 



 Časopis SVETOVÉ MISIE si môžete zadarmo zobrať vzadu z kostola, teraz na požiadanie alebo 
keď bude kostol otvorený. Číslo je venované krajine a misiám v Azerbajdžane, kde pôsobia 
slovenskí misionári. V čísle si môžete prečítať rozhovor s biskupom Vladimírom Feketem a tiež 
recepty na azerbajdžanské jedlá. 

 ACN Slovensko nám predstavuje pôstny kalendár moderných mučeníkov na stránke www.acn-
slovensko.org. Tiež pozývajú zapojiť sa do duchovnej prípravy a modlitbu krížovej cesty 
s modernými mučeníkmi. Viac info vzadu v časopise. 

 Chcete aj vy zažiť silu živého spoločenstva? Zapojte sa do modlitby vo vysielaní internetového 
Rádia Mária. V kostole nájdete nové číslo bezplatného dvojmesačníka, kde je program na marec 
a apríl. Viac info na stránke Rádia Mária – www.radiomaria.sk.  


