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                                  F A R S K É   O Z N A M Y 
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LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

 

NEDEĽA  TRETIA   PÔSTNA  
                

      1. 3. 2021  -  PONDELOK † rod. Pavla Lacu 

      2. 3. 2021  -  UTOROK † rod. Petra Dubovského  

      3. 3. 2021  -  STREDA Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina 

      4. 3. 2021  -  ŠTVRTOK † Peter a Jozef  

      5. 3. 2021  -  PIATOK Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina 

      6. 3. 2021  -  SOBOTA Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina 

      7. 3. 2021  -  NEDEĽA Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina 
 

 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 

 V tomto týždni budem sláviť sv. omše  stále bez účasti veriacich na vyššie  

uvedené úmysly.  Preto pri úmysloch nie je uvedený presný čas slávenia  sv. 

omše.  

 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci.  

 Na 1. pôstnu nedeľu z dôvodu zákazu slávenia bohoslužieb sa nemohla 

uskutočniť  jarná zbierka na charitu kostoloch na území  celého Slovenska. 

Výťažok zo zbierky  na území Spišskej diecézy sú určené pre služby 

a zariadenia Spišskej katolíckej charity. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu 

ohľadom šírenia nebezpečného vírusu COVID 19 a nemožnosti uskutočnenia 

zbierky v kostoloch  charita zriadila aj ONLINE ZBIERKU. Jarnú zbierku 

môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na  číslo účtu SK26 0200 0000 0031 

4349 8655 VS: 804052.  Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú SMS 

správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá 

v sieti O2, Orange a Telekom). Môžete aj prispieť  sumou na náš farský účet 

SK34 0900 0000 0000 5671 0247  a ako variabilný symbol  uvediete 412071953. 

Pod týmto variabilným symbolom  naša farnosť uhrádza zbierku na tento účet. 

Vopred vám ďakujem za vaše milodary.  

 Vzhľadom na nepriaznivú situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu 

COVID 19  a nemožnosti verejného slávenia bohoslužieb vás úctivo prosím, kto 

by chcel  môže dobrovoľne prispieť aj milodar pre chod našej farnosti na 

úhradu  nákladov farnosti a kostola na náš farský účet SK34 0900 0000 0000 

5671 0247. Ako variabilný symbol  uveďte  953 a do poznámky  pre prijímateľa 

uveďte milodar pre farnosť. Vopred vám ďakujem za každý ľubovoľný 

príspevok.  
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