
OZNAMY:  
Prvé sväté prijímanie sa prekladá na koniec septembra, kedy veríme, že deti budú 
môcť dokončiť prípravu a spoločne sláviť a prvýkrát prijať Pána Ježiša v Eucharistii. 
Termíny sa upresnia po stretnutí s rodičmi. Keďže je zhromažďovanie väčšieho počtu 
ľudí zatiaľ zakázané, termín organizačného stretnutia oznámime. 
 

Sviatosť zmierenia 
Spovedá sa v  exteriéri. (Spovedné miestnosti nie sú teraz vhodným prostredím na 
vysluhovanie sviatosti zmierenia.) Spovedať budeme počas týždňa pred sv. omšou a to 
zatiaľ hlavne tých, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Aj tu ukážme svoju veľkosť. 

 
Levočská púť 
     J. E. Mons. Štefan Sečka oznamuje, že tohtoročná púť pri príležitosti sviatku 
Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči dňa 5. júla 2020 nebude.  
     2. júla 2020 sa plánuje televízny prenos svätej omše z Mariánskej hory.  

 
Milodary počas karantény do konca apríla: 

Na kostol v Čani: 50,- ; 20,- ; 20,- ; 50,- ;20,- ; 20,- ; 10,-€ (spolu 190,-€) 
Na kostol v Ždani: 70,- ; 50,- ; 50,- ; 20,- ; 20,- ; 20,-€ (spolu 230,-€) 
Na kostol v Gyňove: 60,- € 

Ďakujem všetkým darcom, ktorí ste počas karantény do konca apríla podporili 
naše kostoly.  

 
Zbierka na katolícke masmédiá  
(list otca arcibiskupa Bernarda Bobera) 
Drahí bratia a sestry! 

Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli stretávať pri slávení Eucharistie v našich 
kostoloch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy bohoslužieb cez médiá.  

Chcem poďakovať všetkým kňazom, ktorí nerezignovali a cez sociálne siete 
streemovali sväté omše, pobožnosti a duchovné inšpirácie. Moja vďačnosť patrí aj 
verejnoprávnemu Rozhlasu a televízií za priame prenosy.  

Osobitne ďakujem našim katolíckym médiám Rádiu Lumen a Televízii Lux za ich 
prácu, ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou, a to nielen pri online 
prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých mesiacov 
pandémie.  

Na budúci týždeň je siedma veľkonočná nedeľa, kedy sa už tradične venujeme 
podpore našich katolíckych médií. Prejavom vďaky a podpory našim médiám 
umožníme nielen ich ďalší rozvoj, ale posilníme aj našu slobodu v komunikovaní pravdy, 
dobra a krásy. Za pomoc pre naše katolícke médiá vám už vopred ďakujem! 

 Mons. Bernard Bober 
 arcibiskup - metropolita 

https://www.farnostcana.sk/content/milodary-pocas-karanteny


Bohoslužby v Šiestom veľkonočnom týždni: 18.5.2020 – 24.5.2020 
Pondelok 

18.5. 
Pondelok  

po 6. veľkonočnej nedeli 
18:00 Čaňa + Igor Slama 

Utorok 
19.5. 

Utorok 
po 6. veľkonočnej nedeli 

18:00 Gyňov ZBP Terézia – 75. rokov života 

Streda 
20.5. 

Nanebovstúpenie Pána 
vigília 

18:00 Čaňa + Alžbeta Kažimirová – 1. v. s. 

Štvrtok 
21.5. 

Nanebovstúpenie Pána 
slávnosť 

17:00 Gyňov +  Vincent Nagy – 1. v. s. 

18:00 Ždaňa + Jolana Čigášová 

18:00 Čaňa + Zlatko Petrov – 1. v. s. 

Piatok 
22.5. 

Piatok 
po 5. veľkonočnej nedeli 

18:00 Čaňa + Štefan Tresa 

Sobota 
23.5. 

S nedeľnou platnosťou 
18:00 Ždaňa + Katarína Š. 

18:00 Čaňa + Jozef, Anna, Jozef 

Nedeľa 
24.5. 

SIEDMA 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 
(ZBIERKA NA  

KATOLÍCKE MASMÉDIÁ) 

8:00 Čaňa ZBP Jozef – 70. rokov života 

9:00 Gyňov + Ladislav, Gabriel, Ján, Mária 

10:30 Ždaňa 
Odpustová slávnosť 

Panny Márie, pomocnice kresťanov 

11:00 Čaňa + Helena, Juraj Bialko 

 

Odpustová sv. omša v Ždani bude 24.5.2020 o 10:30 hod. 
Bude aj vysielaná cez internetovú stránku farnosti. 
 
Úmysly svätých omší odslúžené počas karantény bez prítomnosti veriacich, 
ktoré boli zapísané pred karanténou ako intencie, nájdete vypísané v Káne. 
Úmysly, ktoré sme ešte odslúžiť, budú postupne slúžené. Vďaka. 

 


