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FARSKÉ OZNAMY
od 15. 3. 2021 do 21. 3. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PIATOK
NEDEĽA
15. 3. 2021
16. 3. 2021
17. 3. 2021
18. 3. 2021
19. 3. 2021
20. 3. 2021
21. 3. 2021
,

-

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
PIATA PÔSTNA
PONDELOK Za živých a zosnulých z rodiny Ivakovej (7)
UTOROK
Za živých a zosnulých z rodiny Ivakovej (8)
STREDA
Za živých a zosnulých z rodiny Ivakovej (9)
ŠTVRTOK
† Karol a Jolka
PIATOK
† Slávka
SOBOTA
† Michal a Zuzana
NEDEĽA
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 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.
 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.
 Rod. Danky Mišovie 12. 3. 2021 na farský účet farnosti poslala milodar 50 €
pre potreby farnosti. Úprimné Pán Boh zaplať!
 Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu
21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy,
je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN
SK93 1100 0000 0029 4546 3097. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc
našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu.
Projekty na ich podporu na základe poverenia KBS realizuje Slovenská
katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Môžete na túto zbierku
prispieť aj sumou na náš farský účet SK34 0900 0000 0000 5671 0247 a ako
variabilný symbol uvediete 412035953. Pod týmto variabilným symbolom naša
farnosť uhrádza zbierku na tento účet. Vopred vám ďakujem za vaše milodary.

