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F A R S K É   O Z N A M Y 
13. apríl – 19. apríl A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  13.4. Veľkonočný pondelok 9:00  rodičia 
Ut  14.4. Veľkonočný utorok   Ľudovít, BP pre rodinu (FÚ) 
St  15.4. Veľkonočná streda   Mária Randová a Milan Randa (FÚ) 
Št  16.4. Veľkonočný štvrtok 18:30  Anna a Vladimír Očenáš a ostatná rodina (FÚ) 
Pia 17.4. Veľkonočný piatok   Ludvik a Irena Flaškovci 
So 18.4. Veľkonočná sobota   Irena a Ján Stanko 
Ne 19.4. Nedeľa Božieho Milosrdenstva 9:00 Za farnosť 

 

 Dnes individuálna poklona nebude, vzhľadom na sprísnené nariadenia vlády počas VN. 

 Zajtra o 9:00 hod. a na budúcu nedeľu bude možnosť sledovať online sv. omšu, na ktorú vás všetkých 
srdečne pozývame.  

 Na budúcu nedeľu bude možnosť od 10:00 do 15:00 pristúpiť k individuálnej poklone pred kostolom. 

 Naďalej zostáva v platnosti rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. 
Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. 

 Veľmi pekne ďakujem Jarovi Kostúrovi, farskej rade, organistovi Michalovi Kukučkovi a všetkým 
prisluhujúcim za zrealizovanie online sv. omši. Tiež ďakujem všetkým za všetky služby, upratovania, 
výzdobu a duchovnej podpory počas VN. Nech vás Boh i naďalej požehnáva + vo vašej krásnej službe. 

 Príspevky na kostol či zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. 
V tomto týždni príspevky na kostol,  zvonček a Farský inFormátor bez Božieho hrobu, v hotovosti a na 
účet bolo spolu 453€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

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

 Veľmi pekne ďakujem všetkých za ohľaduplnosť, dodržiavanie pokynov a vzájomnú pomoc. 

 Veľmi pekne ďakujem mládeži i všetkým ostatným za pozametanie pred kostolom a farou. Je to oveľa 
cennejšie a Bohu milšie, keď je to spontánne a z lásky. 

 Úmysly sv. omši sa budú presúvať na júl, preto najlepšie bude, keď mi zavoláte, aby ste vedeli, ktorý deň 
to bude. Kde je v oznamoch pri úmysle napísané FÚ, znamená, že úmysel je odsúhlasený odslúžiť 
súkromne na fare. Stále je možnosť, že vám nasledujúce zapísané úmysly odslúžim súkromne sám na 
fare, ale len po dohode s vami. Ak to niekto nevyužije, namiesto nich slúžim nové úmysly, ktoré ste mi 
volali.                  ...pokračovanie na 2. strane 



 Kým trvá pandémia, naďalej zostáva možnosť získavať plnomocné odpustky ľuďom nakazeným 
koronavírusom, aj tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete ktorí sa za nich modlia. 
Vyhlásenie Apoštolskej penitenciárie zo dňa 20.3.2020. 

 Svätý Otec založil fond Pápežských misijných diel na pomoc v kríze koronavírusu. Ako uviedol kardinál 
Tagle, „Svätý Otec pozýva celú širokú sieť Cirkvi, aby čelila výzvam, ktoré stoja pred nami". Pápež 
venoval sumu 750 tisíc USD ako počiatočný príspevok do fondu a požiadal tie cirkevné inštitúcie, ktoré 
môžu či chcú, aby prispeli do tohto fondu prostredníctvom Pápežských misijných diel každej z krajín. 
Pápežské misijné diela zriaďujú na podporu misijných krajín Misijný fond solidarity KORONA v 
hodnote 10 000 EUR. Za týmto účelom bol zriadený transparentný účet. Životné podmienky v 
chudobných krajinách sú nebezpečné pre šírenie koronavírusu. Je ťažké splniť minimálne hygienické 
požiadavky ako napríklad umývanie rúk a je tam aj akútny nedostatok zdravotníckej starostlivosti. 
Pápežské misijné diela ich podporujú prostriedkami z Fondu solidarity KORONA. Kto by mal záujem 
pomôcť, môže prispieť na Transparentný účet: IBAN: SK83 0900 0000 0051 6954 1147 (SLSP) 
variabilný symbol 111. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. Srdečná vďaka za všetkých 
núdznych.  


