
OZNAMY NA  4. PÔSTNU NEDEĽU 
Verejné slávenie bohoslužieb je pozastavené až do odvolania. 
Všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách: zostáva stále v platnosti. 

Streamovanie (sv. omší cez internet) bude v pondelok a piatok o 18.00 a v nedeľu o 10.00 hod.  
Sledovať ich môžete prostredníctvom nášho farského YouTube kanálu v nedeľu a tiež cez odkazy 
na farskej stránke a facebooku.  
Povzbudzujem k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame 
spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu...  

Sv. omše budem sláviť online:   
pondelok: Za zosnulých Matilda a Rudolf Cyprián a ich rodičov 

utorok:  Za zosnulých Pavlína a Emil Mauer 

piatok:  Za zosnulých Máriu a Mateja Prokopových syna Mariána, manželku Gitku  
  a Máriu Magátovú 

sobota: Za farnosť a za farníkov vo všetkých potrebách a v každej núdzi  

nedeľa: Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Mičkovú 

Odpustky môžeme získať v pôste modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými 
zastaveniami online v piatok a v nedeľu o 15.00 a tiež modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu 
pred obrazom ukrižovaného Ježiša Krista. 

Krížová cesta dnes o 15.00 je prednesená našími tretiačikmi, teda deťmi, ktoré sa pripravujú na 
prvé sväté prijímanie, birmovaci sa opäť aktívne zapojili tým, že načítali zastavenia na piatok. 

Pre vybavovanie všetkých úradných záležitostí použite email, alebo telefón. 

Kostol bude odomknutý každý deň od 9.00 - 18.00 hod. Upozorňujeme, že vstúpiť do predsiene 
je možné len individuálne, alebo členovia 1 rodiny za dodržania všetkých hygienických opatrení. 

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí aj v tomto ťažkom čase podporujú finančne chod farnosti 
či prevodom na farský účet  IBAN: SK36 0200 0000 0031 3152 6153,  
alebo hotovosťou do pokladničky umiestnenej na stene predsiene kostola pri nevyhnutnej ceste 
okolo kostola uplatňujúc si niektorú z výnimiek zo zákazu vychádzania. 
Úprimné Pán Boh zaplať za každý milodar v tomto ťažkom období.  

Sviatosť krstu si môžete dohodnúť telefonicky každú sobotu za dodržania všetkých predpisov vo 
farskom kostole: poučenie prebehne v rámci krstu. Keďže je možná účasť max. 6 ľudí na krste, 
musíme realizovať krsty jednotlivo (iba jedno dieťa). Ak vás termín krstu tlačí a už nechcete ďalej 
čakať môžeme sa dohodnúť elektronickou komunikáciou, či telefonicky na termíne.  


