
OZNAMY NA  5. PÔSTNU NEDEĽU 
Sv. omše cez internet budú večerné o 18.00, v stredu a v sobotu ráno o 9.00 a v nedeľu o 10.00   
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 Júlia a Rudolf Palkovič 

utorok:  Za zosnulého Ivana Vojteka a za zdravie a Božie požehnanie rodine Vojtekovej 

štvrtok: Za zosnulých Máriu a Jána Tanuškových,  
  Helenu a Leopolda, Jarmilku, Melániu Kučiakových 

piatok:  Za zosnulých Mária a Ján Hlohovský, Miroslav, Ján a Emília 

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

nedeľa: Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Seilerovú a za + Daniela Seilera 

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 našími birmovancami. 

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). 

Dnes sa koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Hoci prežívame 
ťažké okolnosti, v ktorých upriamujeme náš pohľad viac na vlastné potreby, sme pozvaní 
k štedrosti.  Pretože pandémia raz pominie, ale náročné podmienky kresťanov na Blízkom 
východe ostávajú. Ak sa rozhodnete pre milodar, môžete ho poslať na účet určený na tento cieľ 
(IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151)  

Vo štvrtok je slávnosť Zvestovania Pána.Sv. omša bude o 18.00 h. vysielaná naživo. 

25. marec je zároveň Deň počatého dieťaťa, v ktorom si pripomíname a ďakujeme za začiatok 
nášho života, naše počatie, ale tiež pamätáme na nenarodené deti. Na znak toho môžeme počas 
tohto týždňa nosiť bielu stužku. 

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa, kedy si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do 
Jeruzalema. Môžeme si urobiť doma výzdobu bahniatkami alebo inými ratolesťami.


