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Farské oznamy 

19. 10. – 25. 10. 2020 
 

 

 

Pondelok féria 18:00 
+ rodina Pukanová a  + sestra 

Blažena 

Utorok féria 07:00 + rodina Gažúrová a + Lapinová 

Streda féria 07:00 + Jaroslav Spáč  

Štvrtok féria 18:00 
Za Božiu pomoc pre vnukov, synov, 

dcéry a ich manželov 

Piatok féria 18:00 + Karol, 5. výročie 

Sobota féria 

07:00 + Mária a + starí rodičia Repiskí 

18:00 
+ Milan Obertáš, pri príležitosti 

nedožitých 80 rokov  

Nedeľa 
30. nedeľa v Cezročnom 

období  /A/ 

07:30 
+ Oľga Fungáčová, 3. v. a za zdravie 

a B. pomoc pre brata Martina 

09:30 
+ rodičia Štrofekoví a + Demkoví a 

+ starí rodičia 

 

 Pripomínam, že zahlásiť sa na prípravu k birmovke sa môžete maximálne do budúcej 

nedele – 25. októbra 2020. Príprava bude v skupinkách, pričom každý, kto bude 

pripravovať birmovancov, si dohodne spôsob, ako to bude realizovať v súlade s novými 

nariadeniami hygienikov kvôli pandémii. 

 

 Nové nariadenia dovoľujú sláviť verejné sv. omše pri dodrţaní podmienky – 

prítomnosť maximálne 6 ľudí, vrátane kňaza. V podstate je to možné pre najbližšiu 

rodinu, ktorá má v daný deň nahlásený úmysel sv. omše. Kňaz, p. kostolníčka + max. 4 

ľudia z rodiny. 

 

 Sv. omše budú v časoch, ako boli naplánované – teda: po. – večer o 18:00, ut. a str. 

ráno o 07:00, štv., piat. večer o 18:00 a sobota ráno o 07:00 a večer o 18:00 hod. 

 

 Tí, ktorí budú chcieť prijať Eucharistiu, nech si to so mnou dohodnú individuálne, 

alebo odporúčam cca 30 minút po začiatku sv. omše. Tá totiţ bude skončená, veriaci 

odídu z kostola a potom môţu prísť do kostola, pri zachovaní hyg. podmienok 

a dostať Eucharistiu. 
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 V nedeľu budú iba 2 sv. omše – o 07:30 a 09:30. Prosím, prežite sv. omše doma – TV 

alebo rádio. SPOVEĎ – pred sv. omšami /rodina/ alebo treba so mnou dohodnúť 

individuálne!!! 

 

 Sledujte denné správy, lebo zmeny môžu nastať zo dňa na deň, z hodiny na hodinu!!! 

 

 Budúca nedeľa – ZMENA ČASU!!! 

 

 Keďže bola túto nedeľu /18. 10./ vyhlásená zbierka na MISIE a z dôvodu pandémie sa 

v podstate nemá ako uskutočniť, vyzývam k možnosti podporiť tento zámer cez internet 

na stránke: www.misijnédiela.sk . 

 

 

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” 

 

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou 

svojou mysľou! To je najväčšie a prvé 
prikázanie. 

 
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho 

blížneho ako seba samého! 

 

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý 
Zákon i Proroci.” 

 

http://www.misijn�diela.sk/

