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V. PÔSTNY TÝŽDEŇ  
22. – 28. marec 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  všedný pôstny deň 
 Utorok  všedný pôstny deň 
 Streda  všedný pôstny deň  
 Štvrtok  Zvestovanie Pána, slávnosť 
 Piatok  všedný pôstny deň 
 Sobota  všedný pôstny deň  
 Nedeľa  Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána  

 
NESLÁVIME VEREJNÉ SVÄTÉ OMŠE OD 1.1.2021 DO ODVOLANIA 

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 22. marec 18.00 + Milan a Daniela Čánioví a rodičia z oboch strán  

Utorok 23. marec 18.00 + Jozef a Štefánia Bezvodoví a rodičia z oboch strán  

Streda 24. marec 18.00 + rodičia Štefan a Helena a brat Štefan  

Štvrtok 25. marec 18.00 + Štefan a Františka Malinovskí, rodičia a st. rodičia z oboch strán  

Piatok 26. marec 18.00  + Elena Rychnavská  

Sobota  27. marec   7.00 + Eduard a Paulína Tuhí 

Nedeľa 28. marec 
10.00 za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti  

Kvetná nedeľa 

OZNAMY 
1. Túto nedeľu, resp. počas týchto dní je 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.  

2. 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.  

3. 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, stále spovedám 
v kostole, eventuálne vo farskom parku, v pracovných dňoch od 17.00 do 18.00.  

4. Aj tento rok máme pre vás malé veľkonočné sviece (paškál). Požehnám ich počas 
veľkonočnej vigílie. Môžete si ich prísť zakúpiť na faru v čase úradných hodín, alebo do 
kostola v pracovných dňoch od 17.00 do 18.00. Príspevok za 1 kus je 5€.  

5. Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa, kedy zvykneme požehnávať ratolesti (tzv. bahniatka, 
kočičky, atď.). Počas sv. omše ich požehnám a pri prechádzke si môžete vziať domov 



z predsiene kostola. Berte si ich tak, aby zostali aj pre iných. Pripomínajú nám radosť 
z Kristovho vstupu do Jeruzalema a zo vstupu do nášho života.  

6. Dovolím si Vás upozorniť na jednu veľmi vážnu vec, ktorej sme svedkami v týchto 
mesiacoch: v tejto dobe, kedy sa verejne neslávia sv. omše, za mnohých zosnulých ešte 
nebola odslúžená sv. omša. Je to trend nielen v našej farnosti, ale na celom Slovensku. Sláviť 
sv. omšu za odpustenie hriechov našich zosnulých a za získanie spásy je najúčinnejší spôsob, 
ako im môžeme pomôcť. Naozaj veľmi prosím príbuzných, aby sa pri hľadaní dátumu 
odslúženia sv. omše za zosnulých nerozhodovali na základe toho, či môžu alebo nemôžu byť 
prítomní všetci príbuzní či známi. Na prvom mieste musí byť dar spásy, čiže večného života, 
až potom vaše stretnutie.  
To isté platí aj pri krste detí. Najpodstatnejšie nie je to, či rodičia dieťaťa môžete oslavovať 
s vašimi príbuznými, ale to, aby čo najskôr bol do dieťaťa vložený večný život. Tu ide 
predovšetkým o dieťa, oslava sa dá urobiť aj neskôr.  
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