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FARSKÉ OZNAMY 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  (18.04.2021) 

1. LITURGICKÝ KALENDÁR                                                                                                                               SV. OMŠE 

2. POĎAKOVANIE, SV. PRIJÍMANIE 
• Úprimne ďakujeme i všetkým tým, ktorí v  uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň 11 darcov 

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

• Túto nedeľu budeme od 10:00 do 10:30 rozdávať sv. prijímanie na terase farského kostola na Vlčincoch. 

3. VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB 
• Od PO 19.04.2021 je opäť možné verejné slávenie bohoslužieb za účasti veriacich s obmedzením podľa výmery kostola 

v m2 - pre nás to vychádza max. 100 osôb v chráme. Sv. omše budú počas pracovného týždňa slávené tak, ako býva 
zvykom, teda ráno i večer. V SO budú sv. omše iba ráno, večer slúžime v Penzióne na Karpatskej pre seniorov v Domove 
sociálnych služieb. 

• V NE sv. omše budú až do odvolania v tomto režime: Pre seniorov bude prednostne vyhradená mimoriadna sv. omša 
ráno o 06:30, ostatné sv. omše budú k dispozícii aj pre ostatných veriacich vrátane seniorov. 

• V Celulózke zatiaľ sv. omše nebudú slávené až do odvolania kvôli malej kapacite kaplnky a potrebe dodržiavania 
rozostupov a ostatných hygienických podmienok. Za pochopenie ďakujeme. 

• V platnosti aj naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách. 

4. STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 
• Na budúcu SO 24.04.2021 pozývam do farského kostola na Vlčincoch rodičov detí pripravujúcich sa na 1.SP. O 09:00 

prosím rodičov ZŠ Karpatská + cudzie školy, o 10:00 rodičov detí zo ZŠ Gorazdova a o 11:00 rodičov detí zo ZŠ 
Martinská. 

5. KRST NEPOKRSTENÝCH PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 
• Rodičom nepokrstených tretiakov pripomíname, že už najbližšiu NE 25.04.2021 o 09:30 budeme vysluhovať sviatosť 

krstu pri sv. omši o 09:30. Ku krstu je potrebné si priniesť krstnú sviečku, košielku netreba - dáme ju k dispozícii. Všetkým 
rodičom nepokrstených detí budeme telefonovať a dohodneme si postup prípravy ku krstu. 

6. RÔZNE, UPRATOVANIE 
• Vo ŠTV 22.04.2021 vás o 15:00 pozývame na adoráciu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti a po nej o 17:30 na sv. omšu s 

vešperami. 

• Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 4, vedúca p. Vallušová. Upratovať sa 
bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za 
upratovanie.

PONDELOK 19.04.2021 Féria 06:30, 17:30

UTOROK 20.04.2021 Féria 06:30, 17:30

STREDA 21.04.2021 Féria 06:30, 17:30

ŠTVRTOK 22.04.2021 Féria 06:30, 17:30

PIATOK 23.04.2021 Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 06:30, 17:30

SOBOTA 24.04.2021 Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka 06:30

NEDEĽA 25.04.2021 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 06:30, 08:00 
09:30, 11:00 

19:00

!


