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IV. PÔSTNY TÝŽDEŇ  
15. – 21. marec 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  všedný pôstny deň 
 Utorok  všedný pôstny deň 
 Streda  všedný pôstny deň  
 Štvrtok  sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka  
 Piatok  sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť 
 Sobota  všedný pôstny deň  
 Nedeľa  V. pôstna nedeľa  

 
NESLÁVIME VEREJNÉ SVÄTÉ OMŠE OD 1.1.2021 DO ODVOLANIA 

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 15. marec 18.00 prosba o zdravie a Božiu pomoc pre dieťa  

Utorok 16. marec 18.00 prosba o Božiu pomoc pre rodinu  

Streda 17. marec 18.00 + Oľga Čechová  

Štvrtok 18. marec 18.00 + Jozef Zámečník, Rudolf a Katarína  

Piatok 19. marec 18.00  na úmysel  

Sobota  20. marec   7.00 + Agneša Vohnútová, rodičia a st. rodičia z oboch strán  

Nedeľa 21. marec 
10.00 za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti  

V. pôstna nedeľa 

OZNAMY 
1. Z dôvodu ochrany pred šírením koronavírusu neslávime verejné sväté omše od 1.1.2021 do 

odvolania. Nahlásené úmysly svätých omší kňazi neverejne odslúžime podľa harmonogramu. 
Pohreby a krsty sa môžu konať – počas nich môže byť prítomných maximálne 6 osôb.  

2. Prežívame obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na vnútorné očistenie. 
Všetkým sa v tomto období odporúča častejšie čítať a meditovať Božie slovo a konať 
pobožnosť krížovej cesty a skutky milosrdenstva. I keď sa neslávia verejné sv. omše, my kňazi 
stále spovedáme – stačí sa dohodnúť telefonicky, alebo aj cez farskú aplikáciu Moja farnosť.  

3. V piatok oslávime sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a Ježišovho otca. Na našej webovej stránke 
si môžete stiahnuť brožúrku 9 dní so sv. Jozefom, ktorá je určená pre rodiny s deťmi 
a pripraviť sa tak na oslavu tohto patróna rodín a celej Cirkvi. Vo farskej aplikácii nájdete na 
každý deň zamyslenie a modlitbu pre každého.  

4. Budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým 
utečencom. Cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho 
východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. 
Viac informácii a číslo účtu nájdete priamo na internete Charity: www.charita.sk.  
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