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F A R S K É   O Z N A M Y 

19. apríl – 25. apríl A. D. 2021 
 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  19.4. féria 19:00  Anastázia 
Ut  20.4. féria 19:00  Stanislav Valent 
St  21.4. Za povolania na kňazský stav 19:00  st. rodičia Jarmila a Vojtech 

Št  22.4. Za rehoľné povolania 7:30 Poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o dalšie 
požehnanie a ochranu celej rodiny Miloslava a Márie 

Pia 23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, 
spom. 19:00  Anna, manžel a syn 

So 24.4. Vigília štvrtá veľkonočná nedeľa 19:00  Milan Barla 

Ne 25.4. Štvrtá Veľkonočná nedeľa 
7:30 
9:00 

10:30 

Za kvetinárky a všetkých upratujúcich v kostole 
Za farnosť, streamovaná 
Na úmysel ordinára 

 

 Dnes bude od 14:00 do 16:00 hod. otvorený kostol. 

 Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. 
apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú 
pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú 
kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky: Počet návštevníkov v kostole alebo 
obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy 
priestoru určeného pre návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode 
dospelej osoby. Pre náš kostol to znamená do 50 ľudí aj s asistenciou. Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste 
na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani 
na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. 
Ich konanie sa riadi Covid automatom. Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa 
nepodávajú, dodržiavanie odstupov 2m podľa značiek okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva 
do rúk. Z obradov sa vylučujú osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného 
infekčného ochorenia. Ak sa niekto cíti chorý – nie je úplne zdravý, kašle alebo nemôže nosiť rúško, nech 
ostane doma. V tomto čase ho neviaže povinnosť a sv. omšu má platnú aj pri sledovaní TV. Nakoľko sú aj 
tieto nové podmienky „limitujúce“, naďalej na Slovensku platí oslobodenie  od povinnej účasti na nedeľných 
bohoslužbách, a to až do úplného uvoľnenia proti-epidemických opatrení.  

 Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 7. Márie Čemanovej. Veľmi pekne ďakujem sk. č. 6, ktorá 
vykonala tento týždeň väčšie upratovanie po tom, ako sa od Vianoc v kostole neupratovalo, kvôli pandémii. 
Prosím, aby sa aj ďalší zapojili do upratovania kostola, zvlášť mladšie ženy, ale môžu aj muži. Čím viac ľudí 
je, tým je to lepšie a rýchlejšie. Podarilo sa nám povysávať pavučiny na stenách a strope, za čo veľmi pekne 
ďakujem za pomoc Martinovi Halajovi a Ľubošovi Hošalovi. Je to pre ženy náročné, to by mali robiť muži. 

 Nové uvoľnenie využijem na nové časy sv. omši. Na odporúčanie niektorých farníkov a po porade s FR budú 
sv. omše od teraz v letnom čase večer o 19:00 hod. V zimnom čase o 18:00 hod. V sobotu bude tiež večer s 
platnosťou na nedeľu, keďže je limitujúci počet. Tí čo prídu v sobotu, nech už nechodia v nedeľu, aby sme sa 
zmestili do limitovaného počtu. V nedeľu s limitujúcim počtom budú tri sv. omše o 7:30; 9:00 a 10:30 hod.  > 



Rozmýšľal som aj o rannej sv. omši v štvrtok, aby bola skôr napr. o 6:45 aby mohli stihnúť aj tí, ktorí idú do 
práce, či školy. Ale to je návrh, ak bude záujem od vás, môžeme to potom vyskúšať.V stredu po sv. omši bude 
krátka adorácia s požehnaním. Budeme pri tom myslieť hlavne za Duchovné povolania. 

 V piatok bude detská sv. omša, podľa vašich možnosti, deti a rodičia sú vítaní. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. 

 Začína týždeň modlitieb za Duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni zúčastní na verejnej 
adorácii za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

 Lektori - môže sa ďalej pokračovať v službe lektorov podľa zoznamu, ktorý má na starosti pani Anka 
Kostúrová. Samozrejme miništranti tiež. Počas zákazu chodili slúžiť stále tí istí, aby sa znížila možnosť 
eventuálnej nákazy. 

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. 
Zvonček, príspevky na kostol a milodary v hotovosti bolo 180€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

 K vysielaniu z našej farnosti - 5. apríla bol presne rok, ako sme odvysielali prvý priamy prenos z nášho kostola. 
Doteraz sme odvysielali už 84 prenosov, dnes sledujete 85-ty. Prenosy sleduje v priemere 100 až 150 
užívateľov, ale reálne vieme, že sledujete viacerí pri jednom zariadení, takže v našom pomyselnom virtuálnom 
kostole nás je oveľa viac. Podľa štatistík mali všetky prenosy dokopy viac ako 21.600 zhliadnutí a celkovú dobu 
pozerania 7.400 hodín. Ak počas našich prenosov nebolo niečo v poriadku, tak sa za to ospravedlňujeme. 
Veríme ale, že všetky nedostatky prevýšil úmysel, že aspoň vďaka technike môže naša farnosť naďalej rásť a 
byť živá. Tešíme sa už od zajtra na živé sv. omše bez prenosov a spolu s vami tu priamo v našom kostole. Pre 
tých, ktorí sú chorí, majú obavy alebo im okolnosti nedovolia ešte navštíviť náš chrám, prinesieme streamovanú 
sv. omšu aj budúcu nedeľu o 9:00 hod. Bude to posledná streamovaná sv. omša pre tento čas a pozývame vás do 
nášho kostola. 

 Prišli výsledky Dobrej noviny (2020-2021). Kolednícka akcia bola teraz obmedzená, no aj tak úspešná. „Dobrá 
novina“ predstavuje duchovné aj hmotné požehnanie nielen pre vybraté krajiny Afriky, ale aj pre jej účastníkov. 
Všetkým účastníkom akcie, najmä jej obetavým organizátorom, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.  Na 
nástenke si môžete pozrieť výsledky. 

 Z domácej úlohy z minulej nedele vyhrávajú: Vaneska Svobodová, Tomáško a Terezka Nemcová, Anička 
a Jonáško Barla, Hanka a Matúško Horváth, Terezka a Šimonko Kostúr a Peťko a Matúško Polonyi. Veľmi 
pekne ďakujem za každý vykonaný dobrý skutok. Každý vyhráva cenu a najlepší majú k tomu ešte extra cenu 
za 32 dobrých skutkov. Ceny budú doručené. Dnešná úloha je: Učeníci boli svedkami Ježišovho konania. 
Čoho konkrétne boli svedkami? Dnes sme to počuli. 

Martin Pečarka 
farský administrátor 


