
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
FARNOSŤ ABRAHÁM 

Abrahám 411, 925 45 Abrahám   ·   031 789 9435   ·   abraham@fara.sk 
 

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu 
Poriadok bohoslužieb a oznamy 

na Tretiu veľkonočnú nedeľu 
18.-25.4.2021 

 
PONDELOK    19.4. 

18:00 
Féria 
+ Leo Cesko 

UTOROK       20.4. Féria                                                                                                 I H 18:00 
STREDA        21.4. 

18:00 
Féria I Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi 
+ Terézia Bartušová a manžel Štefan 

ŠTVRTOK      22.4. Féria                                                                                                 I H 18:00 
PIATOK         23.4. 

18:00 
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka) 
+ František Lovecký a manželka Magdaléna 

SOBOTA        24.4. 

15:00 
18:00 

Féria I Sv. Juraja, mučeníka I Sv. Fidéla zo Sigmaringenu       I H 19:00 
Sobáš bez omše: Stanislav Tvrdík a Veronika Káčerová 
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 

NEDEĽA        25.4. 

7:30 
10:30 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                                                 I H  9:00 
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Za veriacich farnosti 

 
Od tohto týždňa sú znovu povolené verejne slávené bohoslužby, pričom môže 
byť najviac jedna osoba na 15m2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti 
do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Podľa najnovších informácií nie je 
potrebný negatívny test na Covid-19. 
V kostole budú rozmiestnené značky v laviciach, pri dodržaní ktorých zaplníme 
kostol v súlade so stanovenou kapacitou. 
Počas svätých omší treba dodržať aj ostatné platné nariadenia: dezinfekcia rúk 
pri vstupe, nosenie respirátorov, sväté prijímanie podávané do rúk. 
 
Veriaci sú kvôli limitovanej možnosti účasti naďalej oslobodení od povinnosti byť 
prítomní na nedeľných bohoslužbách. 



 
Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
Na budúcu nedeľu (25.4.) bude zbierka na seminár. 
 
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný 
život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou 
posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.  



RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
FARNOSŤ ABRAHÁM 

Abrahám 411, 925 45 Abrahám   ·   031 789 9435   ·   abraham@fara.sk 
 

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste 
Poriadok bohoslužieb a oznamy 

na Tretiu veľkonočnú nedeľu 
18.-25.4.2021 

 
PONDELOK    19.4. Féria                                                                                                 I A 18:00 
UTOROK       20.4. 

18:00 
Féria 
+ Magdaléna Ščasná 

STREDA        21.4. Féria I Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi                             I A 18:00 
ŠTVRTOK      22.4. 

18:00 
Féria 
Za živých a zosnulých členov Spolku sv. Vojtecha 

PIATOK         23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)                       I A 18:00 
SOBOTA        24.4. 

19:00 
Féria I Sv. Juraja, mučeníka I Sv. Fidéla zo Sigmaringenu       I A 18:00 
Za + spolupracovníkov 

NEDEĽA        25.4. 

9:00 
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                                      I A  7:30  10:30 
+ Ľubomír Cuninka a rodičia 

 
Od tohto týždňa sú znovu povolené verejne slávené bohoslužby, pričom môže byť 
najviac jedna osoba na 15m2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 
rokov v sprievode dospelej osoby. Negatívny test na Covid-19 nie je potrebný. 
Keďže za týchto podmienok sa v Hoste môže sv. omše zúčastniť najviac 14 ľudí, budú 
sväté omše slávené neverejným spôsobom. Na svätú omšu bude pozvaná 
predovšetkým rodina, ktorej úmysel sa slávi. Na zvyšné miesta budú pozývaní ostatní 
veriaci podľa rozpisu. Veriaci, ktorí majú záujem byť pozývaní na sväté omše, nech sa 
zahlásia na zoznam u pána Kadleca a keď na nich príde rad, budú oslovení prísť na 
bohoslužbu. 
Počas svätých omší treba dodržať aj ostatné platné nariadenia: dezinfekcia rúk pri 
vstupe, nosenie respirátorov, sväté prijímanie podávané do rúk. 
Veriaci sú kvôli limitovanej možnosti účasti naďalej oslobodení od povinnosti byť 
prítomní na nedeľných bohoslužbách. 
 
Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
Na budúcu nedeľu (25.4.) bude zbierka na seminár. 


