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Oznamy
Nakoľko sa od 14. marca rušia kapacitné obmedzenia na hromadných podujatiach 

vraciame sa naspäť ku klasickému nedeľnému programu sv. omší – Tzn: farský kostol 
8:00, 10:30 hod. Filiálky Lackovce 9:15, Kochanovce- alternatíva 8:00/ 10:30 hod. 

Program v týždni zatiaľ ponechávame.

Od 14.3. bude pán kaplán Marek čerpať dovolenku, preto budeme v nasledujúcom 
týždni v upravenom režime. 

V pondelok 14.3.2022 bude farská kancelária až po skončení sv. omše v kaplnke- tzn. 
Od 16.10- 17:00 hod.

V nedeľu 20. marca vás po krížovej ceste cca 14.40 hod. srdečne pozývame do FaPC 
na formačné stretnutie Združenie Faustínum.

Pozývame vás na IV. farské synodálne stretnutie v pondelok 21.3.2022 o 17:00 hod 
v FaPC. Dĺžka stretnutia cca 60 minút. Téma:  Slávenie

Evanjelium : Mt 22, 1 – 14 Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: "Nebeské kráľov-
stvo sa podobákráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, 
aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s 
odkazom: “Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú 
pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!” Ale oni na to nedbali a odišli: 
jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili 
a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. 
Potom povedal svojim sluhom: “Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. 
Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.” Sluhovia vyšli 
na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa 
naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol 
oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: “Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez 
svadobného odevu?” On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: “Zviažte mu nohy i ruky a 
vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.” Lebo mnoho je povola-
ných, ale málo vyvolených.

V noci z 26.na 27. marca sa mení čas. O 2.00 hod stredoeurópskeho času presúvame 
hodiny na 3:00 hod. letného času. 

Na podnet Konferencie biskupov Slovenska a Konferencie vyšších rehoľných pred-
stavených na Slovensku obnovujú rehoľné sestry z rôznych kongregácii spoluprácu 
so Slovak Telekom. Operátor opäť ponúkol bezplatnú linku – tentokrát na pomoc 
ľuďom na Slovensku, ktorých sa dotýka vojna na Ukrajine. Službu spúšťajú v utorok 
8. marca 2022 a bude k dispozícii od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 21:00 
na bezplatnom telefónnom čísle 0800 188 610. Blízkosť susedom utekajúcim pred 
vojnou sa prejavila v našej krajine silnou solidaritou akýmkoľvek spôsobom. Mnoho 
ľudí však prežíva aj strach, úzkosť, neistotu a potrebujú útechu, povzbudenie, nádej a 
modlitbovú podporu. „Hashtagom #smetuprevas chcú rehoľné sestry vyjadriť solida-
ritu okrem inej konkrétnej pomoci aj takouto službou ucha,“ hovorí koordinátorka 
tejto iniciatívy rehoľných sestier sr. Miroslava Tarajová, FMA.



Poriadok bohoslužieb
14. 3. 2022 - 20. 3. 2022
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