
R Í M S K O K A T O L Í C K A  C I R K E V  
F A R N O S Ť  Ž I L I N A - V L Č I N C E

______________________________________________________________ 
FARSKÉ OZNAMY 

1. PÔSTNA NEDEĽA (21.02.2021) 

1. LITURGICKÝ KALENDÁR                                                                                                                               SV. OMŠE 

2. POĎAKOVANIE, JARNÉ KÁNTROVÉ DNI 
• Úprimne ďakujeme i všetkým tým, ktorí v  uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň 10 darcov 

prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh. 

• Na budúci týždeň v STR, PIA a SO sú jarné kántrové dni. Záväzný je len jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie 
a činorodá láska k blížnemu. 

3. POZASTAVENÉ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB, KANCELÁRIA 
• Od 1. 1. 2021 platí nové sprísnenie protipandemických opatrení, ktorého súčasťou je aj zákaz verejných sv. omší s 

účasťou veriacich. Opatrenie bude zatiaľ platiť do odvolania.  

• Kancelária farského úradu je opätovne otvorená počas úradných hodín. Pre vstup do kancelárie je potrebné mať 
prekryté dýchacie cesty a použiť dezinfekciu. 

4. ZBIERKA NA CHARITU, PÔSTNA KRABIČKA 
• Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú pôstnu nedeľu konala zbierka na charitu. Diecézna charita Žilina 

Vás v čase zatvorených kostolov pozýva darovať svoju almužnu počas celého pôstu pre ľudí v núdzi. Zbierku rozširujeme o 
kampaň MOJA ALMUŽNA POMÁHA TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE. Pošlite svoju almužnu a darujte ju službe núdznym 
niektorou z ponúkaných foriem, či priamo na účet, poštovou poukážkou, prostredníctvom QR kódu alebo cez stránku 
www.charitaza.sk. Ďakujeme za podporu. 

• Aj tento rok sa môžete zapojiť do charitatívnej akcie “Pôstna krabička pre Afriku”. Krabičky sú k dispozícií v predsieni 
kostola. 

5. VYSLUHOVANIE KRSTOV A POHREBNÝCH OBRADOV POČAS LOCKDOWN-U 
• Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia je možné vykonávať krst, pohreb, alebo sobáš v priestoroch kostola za 

účasti max. 6 osôb. Do počtu sa nezapočítava osoba vykonávajúca obrad, príp. osoby prevážajúce truhlu zosnulého. 

• Krsty budeme vykonávať individuálne každý párny týždeň po telefonickom dohovore s rodičmi dieťaťa. 

• Pohrebné obrady budeme vykonávať po dohode s pohrebnou službou zväčša na cintorínoch. 

PONDELOK 22.02.2021 KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok súkromne

UTOROK 23.02.2021 Féria súkromne

STREDA 24.02.2021 Féria súkromne

ŠTVRTOK 25.02.2021 Féria súkromne

PIATOK 26.02.2021 Féria súkromne

SOBOTA 27.02.2021 Féria súkromne

NEDEĽA 28.02.2021 2. Pôstna nedeľa súkromne
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http://www.charitaza.sk

