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Liturgické oznamy 
 

Nedeľa, 18.4.2021 – Tretia veľkonočná nedeľa  

 

Príležitostné oznamy 

1. Bohoslužby. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, 

ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, 

budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách pozastavené verejné slávenia 

bohoslužieb. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 

6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Kostol bude 

otvorený pre osobnú modlitbu, sv. prijímanie a sv. spoveď na požiadanie nasledovne: 

pondelok až sobota od 16.00 do 17.00 hod. /farský kostol); nedeľa od 8.30 do 9.00 hod. 

(horný koniec) a od 9.15 do 10.15 hod. (farský kostol). 

2. Úmysly sv. omší. . Počas tohto obdobia, my kňazi slúžime sv. omše súkromne. Sme si vedomí, 

že mnohí z vás, ktorí ste požiadali o odslúženie úmyslu sv. omše, túžite byť na nej prítomný. Preto 

tak ako aj na jar, sme sa rozhodli, že nahlásené úmysly sv. omší budú odslúžené len na 

požiadanie, nové úmysly je možné nahlásiť osobne, na tel. čísle: 046/5475047, alebo keď 

budete mať cestu do mesta, aj osobne na farskom úrade.  

3. Príspevok na farnosť. Farnosť môže existovať len vďaka príspevkom svojich veriacich. Pre tých, 

ktorí chcete môžete prispieť priamo na bankový účet farnosti v SlSp, a.s.: BIC: GIBASKBX, IBAN: 

SK40 0900 0000 0003 7179 3978. Ďakujem za vašu podporu! 

4. Nedeľa Božieho milosrdenstva. Nedeľu Božieho milosrdenstva vyhlásil pápež, sv. Ján Pavol II. 

v roku 2000. Táto nedeľa je takým kľúčom k pochopeniu Veľkonočného trojdnia. Kľúčom, ktorý 

nám pomáha chápať, že zlo nech už je akékoľvek bolo raz navždy porazené a posledné slovo 

nemá hriech ani smrť, ale život, pretože slovo Boha je vždy slovo života. Boh nás všetkých v tento 

deň pozýva k dvom postojom: Prvý je POSTOJ DÔVERY voči Nemu, čo nám pripomína aj nápis 

na obraze Božieho milosrdenstva: Ježišu, dôverujem Ti! Je to postoj odovzdanosti, ale najmä 

odpoveďou na Božiu lásku, ktorou nás On sám predchádza. Druhý je POSTOJ 

MILOSRDENSTVA, teda pozvanie konať milosrdenstvo: skutkom, slovom, modlitbou. Je to 

pozvanie nebyť len pasívnymi prijímateľmi milosrdenstva, ale prijať Božie pozvanie k šíreniu tohto 

tak dôležité posolstva pre našu dobu a každého človeka. 

5. Pozvanie k modlitbe. Konferencia biskupov Slovenska pozýva v nedeľu,  11. apríla 2021, ktorá 

je Nedeľou Božieho milosrdenstva, k desaťminútovému zvoneniu zvonov na našich katolíckych 

kostoloch, a veriacich k modlitbe za všetkých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky 

obete pandémie. Pripojme sa k tejto modlitbe a spomienkou na tých, ktorí nás predišli do 

večnosti.  
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