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Farské oznamy 

25. 01. – 31. 01. 2021 
 

 

„Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo 

vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách 

odviedol k veľkňazom?“ 

 

 

 

Pondelok 
Obrátenie sv. Pavla, 

apoštola, sviatok 
18:00 

Za zdravie a Božiu pomoc pre 

rodinu 

Utorok 
Sv. Timoteja a Títa, biskupov, 

spomienka  
XXXX + Henrich 

Streda féria 07:00 
+ súrodenci František, Augustín a 

Ján 

Štvrtok 
Sv. Tomáša Akvinského, 

kňaza a uč. Cirkvi, spom. 
18:00 + Róbert Neuschl, 1. výročie  

Piatok féria XXXX Na úmysel ordinára 

Sobota féria XXXX Na úmysel ordinára 

Nedeľa 
Štvrtá nedeľa v Cezročnom 

období  /B/ 

XXXX Za veriacich 

XXXX Na úmysel ordinára 
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 Situácia s pandémiou a rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako aj 

samotnej Vlády SR rozhodli o tom, že zákaz verejného slávenia bohoslužieb v našom 

regióne už prebieha v troch fázach / 1. – od 24. 12. do 31. 12. 2020,  2. – od 1. 1. 2021 do 

24. 1. 2021  a 3. -  od 25. 1. dovtedy, ako nám oficiálne jej ukončenie oznámi Vláda SR/. 

 Modlime sa intenzívne za odstránenie pandémie, ako aj za svetlo Ducha Svätého pre 

kompetentných, ktorí budú rozhodovať o opätovnom umožnení verejného slávenia 

bohoslužieb. 

 Jeden z klasických spôsobov, cez ktorý môţete podporiť farnosť, je tzv. zvonček. Ten 

ale z pochopiteľných dôvodov zákazu bohoslužieb už viac ako mesiac nebolo možné 

využiť. Aj z toho dôvodu sme vytvorili ďalšiu možnosť nielen pre aktuálnu situáciu, ale aj 

do budúcnosti, podpory farnosti pomocou moderných technológií – cez tzv. E – 

ZVONČEK. 

 Podrobnejšie informácie k tejto možnosti pomoci farnosti nájdete na webovej stránke 

našej farnosti (www.fara.zh). 

 Za dobrodincov farnosti bude viac krát počas roka odslúžená sv. omša, čo vopred ohlásim 

prostredníctvom farských oznamov. 

 Všetkým Vám i Vašim drahým prajem hojné Boţie poţehnanie a pevné zdravie. 

 

Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Ţidov, čo bývali 

v Damasku, lebo dokazoval, ţe toto je Mesiáš.   

 

 


