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Farské oznamy 

26. 10. – 01. 11. 2020 
 

 

Sv. Šimon, Sv. Júda Tadeáš 

O ich živote po zoslaní Ducha Svätého sa traduje, že po Turícach odišli spolu 

obidvaja apoštoli do Perzie, kde hlásali evanjelium a obaja tam zomreli 

mučeníckou smrťou. 

 

 

 

Pondelok féria  
+ Jozef Horváth, + svokrovci a + 

kmotrovci - SÚKROMNE 

Utorok féria  + Mária Husághová - SÚKROMNE 

Streda Sv. Šimona a Júdu, apošt., sv.  + Michal Šebeňa - SÚKROMNE 

Štvrtok féria  
+ Ján a + Mária Giláňoví - 

SÚKROMNE 

Piatok féria  + Ján Zúbrik - SÚKROMNE 

Sobota féria 

 + rodina Kubišová - SÚKROMNE 

 
+ manžel Milan a + rodičia - 

SÚKROMNE 

Nedeľa 
Všetkých svätých, slávnosť 

/A/ 

 Za veriacich- SÚKROMNE 

 Na úmysel ordinára - SÚKROMNE 
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 Upozorňujem, že vzhľadom na prísne opatrenia kvôli pandémii, nemôžu byť minimálne 

do 1. novembra vrátane slúžené verejné bohoslužby ani za účasti minimálneho počtu 

veriacich. Preto budem slúžiť nahlásené sv. omše iba súkromne v tom poradí a v ten deň, 

ako boli nahlásené. Po zapísaní úmyslu ma viaže záväzok sv. omšu odslúžiť!!!Tí, ktorí mi 

úmysly nahlásili, si môžu zasa svoje záväzky splniť v čase, kedy na to budú umožnené 

podmienky.  

 

 S momentálnou nemoţnosťou slúţiť verejné sv. omše je spojená aj skutočnosť, ţe sa 

ako duchovný otec farnosti, nemám ako stretať s Vami veriacimi. Veľmi mi to 

chýba! Preto Vás všetkých srdečne pozdravujem aj prostredníctvom týchto farských 

oznamov, zahŕňam do svojich modlitieb a všetkých vyzývam k modlitbám nielen za 

odstránenie súčasnej pandémie, ale aj za milosti,  potrebné k duchovnému 

i ľudskému napredovaniu.  

 

 Moţnosť verejného slávenia bohosluţieb bude závislá od toho, aká bude situácia 

ohľadom pandémie a ako to vyhodnotia kompetentní, ktorí k tomu dajú záväzné 

stanovisko. Preto Vás prosím, aby ste priebežne sledovali médiá, v ktorých sa tieto 

informácie zverejňujú. 

 

 Bohuznáma rodina obetovala na kostol 100 €. Pán Boh zaplať za obetu.  

 

 Na budúci týždeň mala byť zbierka na energie. Z pochopiteľných dôvodov sa neuskutoční 

a samozrejme, v tomto období je prakticky znemožnený aj milodar cez tzv. zvonček. 

Váš milodar môžete poslať aj na farský účet: IBAN SK 40 0900 0000 0000 7433 5815. 


