
 

FARSKÉ OZNAMY (18.4.2021 – 25.4.2021) 
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LOKCA ŤAPEŠOVO 

PONDELOK 
19.4.2021 

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 
+ Augustín Balák a rodičia 

17:00 
+ Ondrej a Žofia Hurák  

UTOROK 
20.4.2021 

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef Sýkora a rodičia 

*** 

STREDA 
21.4.2021 

Streda po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00  
+ Adrián Vráb (1. výr.) 

*** 

ŠTVRTOK 
22.4.2021 

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 

18:00 - vysielaná 
+ Jozef Ončák č. 317 

17:00 
+ z rod. Krivačka a Hojo 

PIATOK 
23.4.2021 

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
spomienka 

18:00 - vysielaná 
BPZ pre Ignáca a Máriu 

(40 r. manž.) 

17:00 
+ Dr. Rastislav Melek 

SOBOTA 
24.4.2021 

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli 
féria 
 
Večerná sv. omša je z nasled. nedele. 

7:00  
+ Mária Štefániková 

Jasenková 
*** 

18:00  
+ Jaroslav Badár 

NEDEĽA 
25.4.2021 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

9:00 - vysielaná 
za ľud farnosti 

8:00 
+ Ľubomír Remeš a  

+ z rod. Remeš 

1. Od pondelka 19. apríla je možné slúžiť sv. omše pre verejnosť s obmedzením 1 osoba na 15 m2.  Pre 
kostol v Lokci je počet 22 osôb a pre kostol v Ťapešove 18 osôb. Tento počet sa vyplní z troch skupín 
ľudí: prvú skupinu bude tvoriť služba pri sv. omši podľa rozpisu (kňaz, kostolník, organista, lektor, 
miništrant, technik,...), druhá skupina bude tvorená zo 6 osôb z rodiny, ktorá dala úmysel na sv. omšu 
a poslednú tretiu skupinu, budú tvoriť ľudia, ktorí sa budú môcť zapísať v kostole na pripravené hárky 
počas súkromnej modlitby. Aby sa mohlo vystriedať, čo najviac ľudí, jedna osoba sa môže zapísať len 
raz za dva týždne. Hárky budú pripravené na dva týždne, čiže sa na ne môžete zapísať len raz. Do počtu 
zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Prosíme o dodržiavanie 
aj ostatných protipandemických opatrení. 

2. Keďže naďalej platia obmedzenia pre verejné bohoslužby, naďalej platí aj dišpenz od účasti na 
svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky. 

3. Z farského kostola budeme naďalej vysielať sv. omše cez internet. Link nájdete na webstránke farnosti. 
4. Ak potrebujete niečo vybaviť na fare, najprv sa prosím skontaktujte telefonicky na č. 043/559 12 26. 
5. Kto by potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa skontaktuje telefonicky, mailom alebo cez 

facebook.  
6. Kostoly na súkromnú modlitbu budú otvorené: 

 Lokca: nedeľa 13:30 – 15:00; utorok, štvrtok a piatok 16:00 – 17:00 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ LOKCA  
Trojičné námestie 5/9, 029 51 Lokca 

tel.: 043/559 12 26, email.: farnost@rkclokca.sk, web: www.rkclokca.sk 


