
Nedeľa Božieho milosrdenstva 
Pondelok 
12.apríl ZBP rodina Bullova Lk

sv. omša 
18:00 

Utorok 
13.apríl ZBP 70 rokov Gertruda Lk

sv. omša 
18:00

Streda 
14.apríl Za pokoj v rodine Lk

sv. omša 
18:00 

Štvrtok 
15.apríl Na úmysel Lk

sv. omša 
18:00 

Piatok 
16.apríl +Pavol Peťovsky a rod z oboch strán Lk 

sv. omša 
18.00

Sobota 
17.apríl Na úmysel Lk

sv. omša 
7.30

Nedeľa 
18.apríl Za farnosť Lk

sv. omša 
10:30 

V dnešnú Nedeľu Božieho Milosrdenstva nás otcovia biskupi pozývajú na poludnie sa stíšiť 
v modlitbe za obete pandémie. Preto o 12.00 sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych 
kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie 
Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.  

Ďakujem, za milodary na veľkonočnú oferu, ktorá je určená na maľovanie kostola. Bolo to  930,-
€. Biskupský úrad povolil konať účelové zbierky na maľovanie kostola každý mesiac. Budeme ich 
konať vždy druhú nedeľu v mesiaci. Mnohí ste využili bezhotovostnú platbu na účet farnosti, čo je 
veľmi praktické. Všetkým Vám nech je sám Pán odmenou.  Číslo účtu je zverejnené na www 
stránke.  

Ďakujem všetkým brigádnikom, mužom i ženám,  za včerajšiu ochotnú pomoc pri brigáde na 
kostole. Vyniesli sme na faru všetky lavice, sochy a ostatné predmety a pozakrývali oltáre a organ,  
aby sa mohli začať lešenárske práce. Taktiež sme osekali vlhké omietky. Ženám ďakujem za 
okopanie kvetinovej záhradky a skalky, a taktiež za upratanie fary. Ďakujem pánovi starostovi za 
zabezpečenie chutného gulášu pre brigádnikov a pánu Kollárovi za zapožičanie nákladného auta 
na sťahovanie ťažkých lavíc, čo bolo výdatnou pomocou a ušetrilo veľa námahy.  
Teraz nasleduje  realizácia sanačných omietok a stavanie lešenia. Verím, že sa nám podarí takúto 
brigádu ešte zorganizovať, o čom Vás budem včas informovať.  
Sväté omše budú naďalej on-line vysielané a budú sa slúžiť na bočnom oltári Panny Márie. Ak 
pandemická situácia dovolí a bude možná účasť veriacich na bohoslužbách, budem sláviť sv. omše 
v dome smútku za účasti veriacich. 



V modlitbe na Vás všetkých myslím 
 Miroslav Hafera, správca farnosti

Všetkým Vám dnes žehnám milostivé prežitie milosrdnej lásky nášho Nebeského Otca. 


