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                                    F A R S K É   O Z N A M Y 

                                   od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021 
 

 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

PONDELOK Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga  

a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 

UTOROK  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 

ŠTVRTOK  Sv.  Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka  

NEDEĽA  DVADSIATA ŠIESTA  V OBDOBÍ  CEZ ROK 
 

 

  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

      20. 9. 2021  -  PONDELOK 18  00 † Koloman Puška   

      21. 9. 2021  -  UTOROK 18  00 † Emília   

      22. 9. 2021  -  STREDA 18  00 † Koloman Puška       

      23. 9. 2021  -  ŠTVRTOK  18  00 † Emília   

      24. 9. 2021 -   PIATOK 18 00 † Vladimír  Fedor   

      25. 9. 2021 -   SOBOTA 08 00 † Emília            

 

 

      26. 9. 2021 -   NEDEĽA 
09 00 Za veriacich  

10 30 † Emília     
 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 Zvonček z minulej nedele bol  77, 45  €. Úprimné Pán Boh zaplať! 

 Na základe pravidiel Covid automatu  v nasledujúcom týždni od 20. 9. 2021 sme 

v ORANŽOVEJ – ostražitosť.  Slávenie svätých omši v rámci režimu Covid  

automatu  je  „ ZÁKLAD “  -  Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, 

prekonanie choroby či výsledok testovania. V tomto režime platí aj obmedzenosť 

sedenia v kostole. V interiéri  na sedenie je 25 %  a exteriéri 50% kapacity. To 

znamená, že v našom  kostole je na sedenie 30 miest.   

 Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi 

vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských 

kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z 

ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a 

sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila 

celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v 

tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň 

by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je 

podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.  

S láskou sa obraciame sa na vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli 

počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh 

odmeň!" a ďakujeme. 

 Na budúci rok 2022 plánujem v našej farnosti sviatosť birmovania. Prihlášky na 

sviatosť birmovania je možné si vyzdvihnúť v sakristii alebo na farskom úrade v 

čase vyhradených stránkových hodín. Pre prijímanie prihlášok budú zvlášť 

vyhradené stránkové hodiny na farskom úrade a to vždy v piatok od  16 30  hod do  

17 30  hod.  Vzhľadom, že je málo prihlásených  predlžujem termín odovzdania 

prihlášok do 30. 9. 2021. 
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