
OZNAMY:  
 

MOŽNOSŤ DAROVAŤ 2% NA PODPORU FARSKÝCH AKTIVÍT 
Aj v tomto roku je možné podporiť farské aktivity s deťmi a mládežou prostredníctvom 

OZ Medený odkvap. Tí z vás, ktorí máte záujem svoje 2% poukázať nám, môžete tak urobiť do 
konca apríla. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na stránke www.farnostcana.sk. Tlačivo je 
aj v sakristii kostola. 
 

MILODARY : 
ZBIERKA NA CHARITU:     Čaňa: 462,-€;    Ždaňa: 200,-€;    Gyňov: 110,-€. 
 

Na kostol v Čani darovali z pohrebu Margity Pancurakovej 100,-€.  

Na kostol v Čani darovala bohuznáma 100,-€.  

Na kostol v Čani darovala bohuznáma 50,-€.   PBZ za všetky milodary. 
 

KŇAZSKÁ REKOLEKCIA 
Vo štvrtok, 12. marca 2020 bude na fare v Čani stretnutie kňazov dekanátu (kňazská 

rekolekcia). Je to pracovné a bratské stretnutie kňazov medzi sebou, ale aj stretnutie 
s veriacimi pri sv. omši. Pozývame vás spoločne sláviť sv. omšu o 18:00 hod. do farského 
kostola. 

 

NIEKOĽKO ODPORÚČANÍ PRE KATOLÍCKYCH KŇAZOV A VERIACICH  
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS: 
 

• Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. 

 

V Káne je celý text odporúčaní. Chceme zdôrazniť tie najviac aktuálne: 

 

• Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky 

ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú 

viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť 

voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. 

• V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť 

spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa 

nepodávajú z rúk do rúk. 

• Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný 

úklon hlavy, namiesto podávania rúk. 

• Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s 

mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou.  

http://www.farnostcana.sk/


Bohoslužby v Druhom pôstnom týždni: 9.3.2020 – 15.3.2020 

Pondelok 
9.3. 

Pondelok  
po 2. pôstnej nedeli 

18:00 Čaňa 
+ Michal – 1. v. s. 

+ Štefan Šemčišák 

Utorok 
10.3. 

Utorok 
po 2. pôstnej nedeli 

17:00 Gyňov + Magdaléna Demková – 1. v. s. 

18:00 Ždaňa + Stefan, Alžbeta, Lukáš Begáni 

Streda 
11.3. 

Streda 
po 2. pôstnej nedeli 

18:00 Čaňa + Jozef, Alžbeta, Imrich Šándor  

18:30 - Katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí 

Štvrtok 
12.3. 

Štvrtok 
po 2. pôstnej nedeli 
Kňazská rekolekcia  

18:00 Čaňa 
+ Ján, Anna Hricišon 

+ z rod. Šoltésovej 

Piatok 
13.3. 

Piatok 
po 2. pôstnej nedeli 
výročie zvolenia pápeža 

Františka (2013) 

17:00 Ždaňa + Ladislav L. 

18:00 Čaňa + Margita Tóthová 

Sobota 
14.3. 

Sobota 
po 2. pôstnej nedeli 

8:00 Ždaňa + z rod Jaššových 

S nedeľnou platnosťou 18:00 Čaňa + Jozef, Anna, Jozef 

Nedeľa 
15.3. 

TRETIA 
PÔSTNA NEDEĽA 

8:00 Čaňa ZBP Jozef – 70 rokov života 

9:00 Ždaňa ZBP Jozef – 70 rokov života 

10:30 Gyňov + Andrej Kundrák 

11:00 Čaňa Za farnosť 

 
KATECHÉZA PRE RODIČOV prvoprijímajúcich detí  bude 11.3.2019 (streda) o 18:30 hod. 
vo farskom kostole v Čani. 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA:  

Ďakujem všetkým, ktorí upratovali k dnešnej nedeli a prosím:   
Čaňa: skupina č. 6    Ždaňa: ruža č. 2    Gyňov: Fialeková Alena 
 


