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Služba 
   

Upratovanie kostola:   p. Horňáčiková Mária 
                                       p. Púčiková Gabriela                           
Kostolník - kontakt:     0904 755 592 

Túto nedeľu 29.8.2021: 
 po svätých omšiach bude malé agapé pre kostolom. Prosím gazdinky o napečenie 

koláčikov. Pitný režim je v réžii pána farára. 
 o 16.00 hod. posvätíme altánok na fare a obnovený farský dvor. Pri tejto príležitosti 

Vás pozývam na hodový guláš. 
 
Budúcu nedeľu 5. septembra pred svätou omšou o 10.30 hod. bude Veni Sancte – Príď 
Duchu Svätý – prosba o požehnanie žiakov, učiteľov a rodičov. Prosím školskú mládež, 
aby začali nový školský rok svätou spoveďou.  
Príležitosť k svätej spovedi pre žiakov bude vo štvrtok od 18.00 hod. 
Spovedanie pre ostatných veriacich bude v utorok a piatok od 18.00 hod., v stredu od 
7.00 hod. ráno. 
Budúcu nedeľu po svätých omšiach bude 3. zbierka na plánovanú opravu kostola. 
 
Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku v dňoch 12.-15.septembra 2021 
Bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého 
Otca na Slovensku. Všetky informácie pre účasť dobrovoľníkov alebo jednotlivcov/skupín 
sú na webovej stránke: https://navstevapapeza.sk  
 
Všetci účastníci na jednotlivé podujatia musia byť zaregistrovaní na webovej stránke: 
https://registracia.navstevapapeza.sk  
A súčasne musia spĺňať podmienku plnej zaočkovanosti: 

- očkovaní v dvojdávkovej schéme, ak uplynulo 14 dní po podaní druhej dávky  
- očkovaní v jednodávkovej schéme, 21 dní po podaní jednej dávky (ide o vakcínu 

Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson) 
- očkovaní 1. dávkou + 14 dní po podaní prvej dávky, ak zároveň prekonali COVID v 

intervale maximálne do 180 dní 

Pri tejto príležitosti z našej farnosti organizujeme autobusovú dopravu na podujatie do 
Šaštína dňa 15. septembra, kde bude na otvorenom priestranstve o 10.00 hod. slávená 
Pontifikálna svätá omša. 
 
Prosíme záujemcov, ktorí chcú ísť spoločne autobusom, aby sa čím skôr prihlásili 
v sakristii kostola.  
V prípade, že je potrebné pomôcť s registráciou na webovej stránke, prosíme to včas 
oznámiť v sakristii pri zapisovaní, resp. môžete kontaktovať telefonicky: 
Ľubica Piláková, 0904 755 592 
Mirka Chorvátová, 0907 353 123 


