
FARSKÉ OZNAMY (27. apríl – 3. máj 202020) - III. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – A - 26. apríl 2020 
   
  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

ST 29.4. Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy (sviatok) 
PI 1.5 Prvý piatok 
SO 2.5. Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka) 
  Prvá sobota  

NE 3.5. IV. Veľkonočná nedeľa - A - Nedeľa Dobrého Pastiera 

   

FARSKÉ OZNAMY 
  

 Priamy prenos svätých omší:  
dnes 26. apríla z Hradnej kaplnky sv. Michala o 10.30 

https://www.youtube.com/watch?v=d-
z8p_KYiK4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zeopWP2Jv7io7bg1KBrMyFSfE7SS1tNkN6vXioqv6vUk7qlqKU4nH8FM 

v nedeľu 3. mája z Farského kostola o 10.30 (ak sa stihnú práce súvisiace s výmenou okien) 
 https://www.youtube.com/watch?v=9EnCOkqkJBE 
 Úmysly svätých omší, ktoré boli nahlásené, slúžia kňazi pri súkromnom slávení svätých omší. 
 
 Začíname Týždeň modlitieb za povolania.  
 
 Pondelok 27. apríla o 14.00 na Novom cintoríne: pohreb zosnulého Štefana Regeca (pri zachovaní súčasných 
hygienických nariadení). 
 
 Milodary obetované pre potreby farnosti: bohuznáma 30,-€ 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
bohuznáma rodina 50,-€; Mária 20,-€; Viera a Ján 50,-€; Florián 50,-€; Helena 50,-€; bohuznáma 70,-€; Zuzana 
100,-€; Ľuboslav 100,-€; Marián 100,-€; Mária 100,-€; Anna 100,-€                                               - úprimná vďaka 
 Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo v tomto náročnom a ťažkom období pandémie. Ak by niekto 
chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 
3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Fotogaléria 
rekonštrukcie Farského kostola na stránke farnosti. 

 Modlitba duchovného svätého prijímania: Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne 
prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa 
budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, 
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju 
vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 
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