
FARSKÝ KOSTOL V ČANI 
V našej farnosti máme tri kostoly. Filiálne kostoly (Božského Srdca Ježišovho 

v Gyňove a Panny Márie pomocnice kresťanov v Ždani) prešli generálnou opravou 
a vyzerajú veľmi pekne. Žiadalo sa obnoviť farský kostol. 

Obnova farského kostola: Minulý rok sa dalo nové osvetlenie a poplašné 
zabezpečovacie zariadenie. Tento rok boli vymenené okná, obnovené vchodové 
dvere, vymenené dvere do sakristie a obnovené okná na sakristii. Renovácia okien 
a dverí bola realizovaná s finančnou podporou z Ministerstva financií SR vo výške 
12 000,-€. Následne sa začalo s maľbou interiéru kostola. Veríme, že počas 
nastávajúceho týždňa sa ukončia tieto práce. O financiách a príspevkoch budeme 
informovať po ukončení prác. Pred nami sú ďalšie výzvy, ako je fasáda či schody 
pred kostolom, ktoré sa rozpadávajú. Tu prosím o trpezlivosť, lebo rekonštrukcia 
týchto schodov si vyžaduje väčšie práce a nedajú sa len provizórne lepiť, keďže sa 
betónové podložie rozpadáva.  

Prvé väčšie upratovanie kostola v Čani bude v piatok (29.5.) od 9:00 do 
13:00 a sobotu (30.5.) od 9:00. Prosím tých, ktorí sa na to cítia, o pomoc pri 
upratovaní. Tiež prosím, aby ste v priebehu utorka a stredy telefonicky potvrdili 
(0908 998 351), ktorý deň môžete prísť, aby nás v kostole nebolo veľa. Vopred 
ďakujem za pomoc. 



Bohoslužby v Siedmom veľkonočnom týždni: 25.5.2020 – 31.5.2020 
Pondelok 

25.5. 
Pondelok  

po 7. veľkonočnej nedeli 
18:00 Čaňa + Anna Krupášová – 1. v. s. 

Utorok 
26.5. 

v. Filipa Neriho, kňaza 
spomienka 

18:00 Ždaňa + Martin 

Streda 
27.5. 

Sv. Augustína 
z Canterbury, biskupa 

spomienka 
18:00 Gyňov ZBP Jolana 

Štvrtok 
28.5. 

Štvrtok 
po 7. veľkonočnej nedeli 

18:00 Ždaňa ZBP Mária – 70. rokov života 

Piatok 
29.5. 

Sv. Pavla VI., pápeža 
ľubovoľná spomienka 

18:00 Čaňa + Štefan Šemčišák – 1. v. s. 

Sobota 
30.5. 

Turíčna vigília 19:00 Čaňa 

K úcte Ducha Svätého 

+ Jozef Sedlák 

Nedeľa 
31.5. 

ZOSLANIE  
DUCHA SVÄTÉHO 

SLÁVNOSŤ 

8:00 Čaňa + Agnesa, Zlatko Petrov 

9:00 Gyňov ZBP Paulína – 50. rokov života 

10:30 Ždaňa ZBP Kamila (ž.) – 50. rokov života 

11:00 Čaňa Za farnosť 

 

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.  
 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ:  
Jakub Magyar, syn Milana a Márie r. Sabolovej, bývajúci v Čani 
a Dominika Hudáková, dcéra Tomáša a Márie r. Marcinovej, bývajúca v Čani,  
ohlasujú sa 1x. 

 

VÝNIMOČNÁ SITUÁCIA 
Pripomíname, že stále platí výnimočný stav, ktorý je spojený s obmedzeniami. 
Preto až do odvolania platia inštrukcie ohľadom bohoslužieb. Stále platí dišpenz od 
svätých omší; platia aj podmienky pri návšteve bohoslužieb, ako je rúško, odstup, 
dezinfekcia, prijímanie na ruku a aj to, že do kostola vstupujeme najskôr 15 minút 
pred svätou omšou. V Čani sú zatiaľ sväté omšu na farskom dvore. 
 

 


