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F A R S K É   O Z N A M Y 
11. máj – 17. máj A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie Sväté omše a úmysly 
Po  11.5. féria 18:00  Emília Gregorčoková 
Ut  12.5. féria  --- 
St  13.5. Blahoslavenej Panny Márie 

Fatimskej 18:00  rodičia Martin a Anna Ivanič 
Št  14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok 7:30  Mária a Matúš Burian 
Pia 15.5. féria 18:00  Mária Patrášová 

So 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, 
kňaza a mučeníka, spom. 

7:30 
16:00 

BP pre rodinu Barlovú 
Radomír a Barbora 

Ne 17.5. Šiesta Veľkonočná Nedeľa 
7:30 
9:00 
11:00 

 manžel Stanislav Šípka 
Za farnosť (aj online vysielaná) 
Za BP a požehnanie pre Martina 

 

 Dnes je Deň matiek. Všetkým matkám prajem veľa Božích milostí, požehnania + a vďaku za 
výchovu vašich detí. 

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 9. Márie Zátrochovej. 

 V stredu po sv. omši bude krátka adorácia s požehnaním. 

 V piatok po sv. omši bude krátke stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí na fare. 

 V sobotu je sobáš so sv. omšou o 16:00 hod. s platnosťou na nedeľu. 

 Pobožnosti a ružence pred sv. omšou sa zatiaľ v tomto čase ešte modliť nebudú. 

 Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v 
platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť od 6. mája je 
možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať 
vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií, u nás online 
v nedeľu o 9:00 hod. 

 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 v hotovosti a na účet bolo 
spolu 190€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

 Úmysly sv. omši z apríla, kde sa nikto neozval sú presunuté na august. Úmysly, ktoré ste mi volali 
navyše, že môžu byť odslúžene na fare, postupne zapíšem v auguste  a niektoré v nedele. 

 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. 



 Z vyhlásenia KBS zo 4.5. Prosím, používať rúška, zaujímať miesta označené nálepkami nalepené 
s 2 metrovým odstupom. Rodina žijúca v spoločnej domácnosti môže byť pri sebe, napr. zaujať 
celú lavicu. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. 
Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by kňazovi (akolytovi) ľudia dýchali na jeho ruky, 
čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za 
nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou 
vlastný malý dezinfekčný prostriedok alebo používať dezinfekčné rukavice. V rade na sväté 
prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného 
dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na 
sväté prijímanie na záver, ako posledný. Sv. prijímanie bude tiež akolyta rozdávať na chóre alebo 
pod chórom, podľa potreby. Po sv. omši tiež odchádzame s odstupmi 2 metre. 

 V nedele budú zatiaľ tri sv. omše o 7:30 odporučená pre seniorov nad 65 rokov, o 9:00 a o 11:00 
hod., aby sme sa pomestili do kostola vzhľadom na obmedzenia. 

 Veľmi pekne ďakujem všetkým za ohľaduplnosť, trpezlivosť, dodržiavanie pokynov a vzájomnú 
pomoc a tiež tým, ktorí všetko pripravili v kostole podľa predpisov. 


