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F A R S K É   O Z N A M Y 
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

10. 5. 2020 - 17. 5. 2020 

10.5.2020 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

9 
30

 hod  

11 
00

 hod 

 

Častá  

Píla  

Častá  

+ Imrich a Berta Lederleitneroví a vnučka Lenka 

+ Ľudmila Hoffmannová 

Za farnosť  

Piata veľkonočná nedeľa 

11.5.2020 

Pondelok 

18 
00

 hod Častá + Libuša a Ján Dubovskí a rodičia z oboch strán 

Ľubovoľná spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice 

12.5.2020 

Utorok 

18 
00

 hod Častá + Stanislav Braniša (ročná) 

Ľubovoľná spomienka sv. Pankráca, mučeníka 

13.5.2020 

Streda 

18 
00

 hod Častá + rodičia Veronika a Gregor Mydliaroví, sestra Alojzia, 

švagrovia Michal a Štefan a starí rodičia 

Ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 

14.5.2020 

Štvrtok 

18 
00

 hod Častá + Ľudmila Jablonovská (ročná) 

Sviatok sv. Mateja, apoštola 

15.5.2020 

Piatok 

18 
00

 hod Častá + Ladislav Ješko, rodičia, sestry a manželia Adamkoví 

Féria 

16.5.2020 

Sobota 

7 
30

 hod  Častá Za Božiu pomoc počas týchto dní 

Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 

17.5.2020 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

9 
30

 hod  

11 
00

 hod 

 

Častá  

Píla  

Častá  

Poďakovanie za milosti a prosba o zdravie a Božiu pomoc 

+ rodičia Karol a Alžbeta Kastýloví 

Za farnosť  

Šiesta veľkonočná nedeľa 

Májová pobožnosť  

Májovú pobožnosť sa modlievame na začiatku sv. omše. V deň, kedy nebude sv. omša, alebo na sv. 

omši nebudete, sa ju pomodlite doma. 

Úmysly sv. omší 

Počas doby, kedy neboli verejne slúžené sv. omše sa slúžili sv. omše len na úmysly, ktoré ste mi 

priamo v tých dňoch povedali. Preto už zapísané úmysly sv. omší budem slúžiť v ďalších dňoch. 

Upratovanie kostola 

Dobrovoľníci (vo veku do 65 rokov) sa môžete nahlásiť na pomoc pri dezinfekcii a upratovaní 

kostola (v Častej i v Píle).  

 

Účasť na slávení sv. omší je od 6. mája 2020 možná, 

avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. 

 

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú 

zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti 

na bohoslužbách v nedele a sviatky. 
 

Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom 

katolíckych a verejnoprávnych médií. 



Dôležité informácie a usmernenia 
 

Treba prihliadať na svoj zdravotný stav a v žiadnom prípade 

neodporúčam prichádzať na sv. omšu a inú pobožnosť tým, ktorí 

majú zdravotné problémy.  

Je potrebné, aby veriaci vo vyššom veku a veriaci trpiaci závažnými 

chronickými ochoreniami ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách, 

nakoľko  koronavírus je pre nich spojený s väčším zdravotným rizikom.  
 

V Častej je nedeľná sv. omša o 8.00 hod vyhradená pre seniorov 

a o 11.00 hod je vyhradená pre mladších ako 65 rokov. 

V Píle je v nedeľu len jedna sv. omša o 9.30 hod a preto seniorom 

odporúčam navštíviť sv. omšu v Častej o 8.00 hod. 
 

Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nemajú byť spoločné knižky, 

texty, či ružence.  

Znak pokoja sa vynecháva. 

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia Konferencie biskupov Slovenska 

rozdáva do rúk.  
 

V kostole treba zachovávať usmernenia, na ktoré budú dohliadať 

usporiadatelia: 

- Kostoly sa otvárajú len 10 minút pred sv. omšami. Neodporúčam 

preto prichádzať skôr.  

- Počet veriacich v kostoloch je limitovaný. 

- Je možné byť len na vyznačených miestach v laviciach a na 

stoličkách. Rodičia s malými, ešte nesamostatnými deťmi si ich 

môžu ponechať pri sebe. 

- Pri vchode do kostola si každý musí dezinfikovať ruky (môžete 

použiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok). 

- Všetci veriaci musia mať rúško zakrývajúce ústa a nos. 

- Počas sv. prijímania zhromaždený v kostole ostávajú v laviciach a pri 

stoličkách. Tí, ktorí sú na chóre a vonku budú pristupovať k sv. 

prijímaniu  pri zachovaní dvojmetrových odstupov v rade na sväté 

prijímanie. 

- V kostole sa bude viac vetrať. 


