
Farnosť Panny Márie Fatimskej vo Ferčekovciach,  

filiálka Novoveská Huta 

Farské oznamy - 3. pôstna nedeľa - 07.03.2021 

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel 

P 

08.03. 

Féria Ferčekovce 18
00 - za Božie požehnanie snúbencov 

U 

09.03. 

Féria Ferčekovce 18
00 + Martin, Pavol, Alexander a Alžbeta 

S 

10.03. 

Féria Ferčekovce 18
00

 
- za zdravie a Božie požehnanie Márie, 

Mateja a Radovana 

Š 

11.03. 

Féria Ferčekovce 18
00

 
+ Ladislav a Viktória Servatkoví  

- po sv. omši 30 min. adorácia 

P 

12.03. 

Féria Ferčekovce 18
00

 
- za zdravie a Božie požehnanie Lucie a 

Kataríny  

S 

13.03. 

Féria Ferčekovce 08
00

 + Ján a Anna 

N 

14.03. 

4. PÔSTNA NEDEĽA 

NEDEĽA RADOSTI (LAETARE) 

Ferčekovce 09
00

 - za veriacich farnosti 

 

Sv. omše budú slávené bez účasti ľudu - denne budú vysielané naživo cez facebookovu stránku farnosti. 

 

Zbierka na charitu - keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky v 

kostoloch, charita zriadila aj online zbierku. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú. 

SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare 

DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom). 

Pôstna krabička 2021 - pomoc núdznym v Ugande a Rwande. Materiály si môžete vyzdvihnúť v kostole v čase pred 

alebo po sv. omši. 

 

Krížová cesta - pravidelne v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 14.30 hod. (vysielané naživo). 

 

Deviatnik k sv. Jozefovi (pred slávnosťou sv. Jozefa) - od stredy 10.03.2021 vždy po sv. omši (vysielané naživo). 

 

Sv. spoveď, sv. prijímanie a pomazanie chorých - len individuálne, v prípade vážnej potreby kedykoľvek sa telefonicky 

dohodnúť s duchovným otcom (t.č.: 0917 350 645). Nenechajme najmä odísť našich blízkych do večnosti bez 

posilnenia sviatosťami!!! 

 

Prosíme o dôsledné zachovávanie opatrení, aby sme aj takýmto spôsobom vydávali svedectvo a dávali dobrý 

príklad. 

 

 


