
Oznamy: 
 

Prvé sväté prijímanie: Prihlášky si môžete zobrať po každej sv. omši v sakristii kostola. 
Vyplnené ich prineste do kostola najneskôr do 10. októbra.  
 

Sviatosť birmovania: Prihlášky si môžete zobrať po každej sv. omši v sakristii kostola.  Vek 
birmovanca – stredná škola. Vyplnené ich prineste do kostola najneskôr do 10. októbra. 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Erik Juhász, syn + Jozefa a Boženy r. Hudyovej 
a Simona Kotránová, dcéra Pavla a Jany r. Timkovej 
(sobáš 1.10.2021 v Čani) 
 

Zbierka na potreby kostola:  Čaňa: 985,-€;   Ždaňa: 613,-€;   Gyňov: 313,-€. 
 

Milodary na kostol: 
Ždaňa: Osobné dary: z pohrebu Margity Pribulovej 100,-€. 
Gyňov: Osobné dary: bohuzmámy 100,-€; mladomanželia Vargoví  100,-€. 

 
Poďakovanie otcov biskupov.   

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli 
k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a 
vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa 
zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, 
vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, 
architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým 
účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali 
zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým 
dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto 
pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou 
Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme 
všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. 
Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj! 

 

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu  
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na 

budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc 
pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý 
opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však 
prehliadaní.  

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej 
materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a 
zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť 
sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. 

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku 
na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré 
sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh 
odmeň!" a ďakujeme. 



Bohoslužby na 25. týždeň Cez rok: 20.9.2021 – 26.9.2021 

Pondelok 
20.9. 

Sv. Andreja Kima Taegona 
a spoločníkov, mučeníkov 

spomienka 
18:00 Čaňa + Margita Kováčiková, 1. v. s. 

Utorok 
21.9. 

Sv. Matúša,  
apoštola a evanjelistu 

sviatok 

17:00 Gyňov + Alžbeta Nagyová 

18:00 Ždaňa + Anna, Jozef, Regína 

Streda 
22.9. 

Streda 25. týždňa 
v Cezročnom období 

18:00 Čaňa + Helena Vargová 

Štvrtok 
23.9. 

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza 
spomienka 

7:00 Gyňov + Emília, Marta, Štefan, Imrich S. 

8:00 Čaňa + Helena Sabóová 

Piatok 
24.9. 

Piatok 25. týždňa 
v Cezročnom období 

17:00 Ždaňa ZBP Regína 

18:00 Čaňa + Michal Jokeľ 

Sobota 
25.9. 

S nedeľnou platnosťou 
 

Zbierka na pomoc Kube 

18:00 Čaňa + František Seman 

19:00 Ždaňa 
Poďakovanie za 50. rokov 

manželstva Ladislava a Márie 

Nedeľa 
26.9. 

26. NEDEĽA 
V OBDOBÍ CEZ ROK  

 
Zbierka na pomoc Kube 

8:00 Čaňa + Ján Radačovský 

9:00 Ždaňa + Jozef Mižík 

10:30 Gyňov Za členov BSR 

11:00 Čaňa Za farnosť 

 

Upratovanie kostola:  
Ďakujem všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní kostola a prosím 
o upratovanie:     

Čaňa: skupina č. 3      Ždaňa:   ruža č. 1   Gyňov: Verešová Serafína 
 

Covid automat: 
Počas nasledujúcich dní prosím sledujme zmeny v nariadeniach, aby sme dodržali 
aktuálne podmienky predpísané pri bohoslužbách a mohli s pokojom prežívať 
sväté omše.  

 


