
INTENCIE OKTÓBER 
od 15.10.2020  

 
 

  ÚMYSEL SV. OMŠE  

15 ŠT + Božena Fuseková - 

17 SO Za Božie požehnanie pre Máriu, Katku, Mareka a ich rodiny - 

18 NE Za farníkov - 

19. -  23.10. Na úmysel kňaza  
(toho času som mal byť na duchovných cvičeniach, ktoré nateraz pred Covid boli zrušené) 

24 SO Za farníkov - 

25 NE Poďakovanie P. Bohu za 34 r. manželstva pre Matejových 10.30 

27 UT Za Božiu pomoc pre Gabrielu ku 18. narodeninám - 

28 ST + Milan Ševčík - 

29 ŠT Poďakovanie  P. Bohu a prosba o Božie. požehnanie  do ďalších rokov - 

31 SO + Anna Juhásiková, za umierajúcich a duše v očistci - 

 
 

Všetky sv. omše budú odslúžené vo farskej kaplnke, za prítomnosti osôb, ktoré si ich dali 

odslúžiť, (max. počet vrátane kňaza – 6 osôb), alebo v prípade ich súhlasu, bez nich. 

 

 

OZNAM PRE OBDOBIE 2. VLNY PANDÉMIE 
(platí do odvolania) 

  

VŠEDNÉ DNI 

- Sv. omše budú v kaplnke na fare, za účasti max. 6 osôb vrátane 

kňaza, pričom prednosť majú tí, ktorí si na daný deň dali zapísať 

omšu. Čas omše je podľa dohody. 

 

NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SPOJENÉ S VOĽNÝM DŇOM  
(Vš. Svätých a pod.) 

 



- V čase od 10:00 do 10.30 hod. sa bude v kostole dávať sv. 

prijímanie. Prosím ľudí, ktorí majú záujem, aby v tom čase prišli 

pred kostol, kde budú postupne vpúšťaní v 5-členných 

skupinkách. 

- Po skončení rozdávania sv. prijímania bude sv. omša na fare 

v počte max 6 osôb vrátane kňaza, pričom prednosť majú tí, 

ktorí si na daný deň dali zapísať omšu. 

 

Oznamujem, že všetci starí a chorí ľudia, ako aj ľudia, ktorí vo sviatok 

nemôžu navštíviť kostol, majú dišpenz od sv. omše. Ak majú 

možnosť, odporúča sa, aby sledovali prenosy sv. omší v masmédiách 

a mohli získať duchovné sv. prijímanie. 
 

 

 

 

 

Vypracované v Záhorskej Vsi 15.10.2020                                            Mgr. Jozef Kožuch, farár 


