
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. 
 

ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH NA KUBE:    Čaňa: 400,-€     Ždaňa: 330,-€     Gyňov: 124,-€. 
 

MILODARY NA KOSTOL: 

Čaňa: na účet v septembri: 50,-€   5,-€. 
Ždaňa: na účet v septembri: 2 x 50,-€   20,-€   10,-€ 

 
 

COVID-19: USMERNENIA 
Okres Košice – okolie, do ktorého patríme, je v bordovej zóne. 

1. Počas týždňa sv. omše sú pre zaočkovaných, testovaných a tých, čo prekonali Covid-
19 ( OTP ) a to v obmedzenom počte: 25 percent kapacity. Prosíme vás, aby ste si 
doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a pri vstupe do 
kostola ich odovzdali do pripravenej krabičky, alebo službe, ktorá bude pri vstupe. 
Tiež upozorňujeme, že pri všetkých sv. omšiach je povinnosť mať v interiéri 
respirátor. 

2. V nedeľu sv. omša v Čani o 8:00, v Ždani o 9:00 a v Gyňove o 10:30 je iba pre 
zaočkovaných. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom 
a telefónnym číslom a je povinnosť mať v interiéri respirátor. 

3. V nedeľu sv. omša v Čani o 11:00 je pre OTP (zaočkovaných, testovaných a tých, čo 
prekonali Covid-19), ako počas týždňa. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili 
lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a je povinnosť mať v interiéri 
respirátor. 

Dôležité: 
Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober udelil dišpenz od povinnej účasti na sv. 

omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok až do odvolania. 

Spoveď a sv. prijímanie 
pre neočkovaných, netestovaných a tých, čo neprekonali ešte Covid-19: 

Sväté omše sú v týždni pre OTP a v nedeľu pre zaočkovaných.  Veriacim, ktorí túžia 
po Eucharistii (neočkovaným, netestovaným a tým, čo neprekonali ešte Covid-19) 
budem k dispozícii (spoveď a Eucharistia) v Čani v pondelok o 18:45 hod. 
a v stredu o 18:45 hod. 
 

ŽDAŇA: 
Chceme vás poprosiť o brigádnickú pomoc pri kostole v Ždani dna 09.10.2021 od 9:00 h. 

Potrebujeme upraviť prístup ku vchodu (osadiť betónové stĺpiky a upraviť terén). Zíde sa 
každá ruka - aj „ľahšia“ (úprava terénu) aj „svalnatá“ (dvíhanie betónov). 

Taktiež upratovanie a čistenie vnútorných priestorov prístavby - čistenie po maľovaní, 
umývanie obkladačiek, okien a podobne - to je priestor pre šikovné a usilovné ženské ruky. 
Prosíme, aby ste si  priniesli pracovne rukavice, lopatu, hrable a samozrejme dobru náladu. 



Bohoslužby na 27. týždeň Cez rok: 4.10.2021 – 10.10.2021 

Pondelok 
4.10. 

Sv. Františka Assiského,  
spomienka 

18:00 Čaňa + Alžbeta Nováková 

18:45 Sviatosti pre Covid „základ“ 
Neočkovaní, netestovaní a čo neprekonali 

Utorok 
5.10. 

Utorok 27. týždňa 
v Cezročnom období 

7:00 Ždaňa + Bartolomej, Ján, Mária H. 

Streda 
6.10. 

Streda 27. týždňa 
v Cezročnom období 

18:00 Čaňa + Ivan Keselica 

18:45 Sviatosti pre Covid „základ“ 
Neočkovaní, netestovaní a čo neprekonali 

Štvrtok 
7.10. 

Ružencovej Panny Márie 
spomienka 

8:00 Čaňa Za členov BSR 

17:00 Gyňov + Margita Tóthová 

18:00 Ždaňa + Margita Lakatošová 

Piatok 
8.10. 

Piatok 27. týždňa 
v Cezročnom období 

17:00 Ždaňa + Mária, Andrej Vereš 

18:00 Čaňa ZBP Juraj K. 

Sobota 
9.10. 

S nedeľnou platnosťou 18:00 Čaňa + Alžbeta, Imrich Šándor 

Nedeľa 
10.10. 

28. NEDEĽA 
V OBDOBÍ CEZ ROK  

8:00 Čaňa ZBP Helena – 70. rokov života 

9:00 Ždaňa + Július Takáč 

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. 5      Ždaňa:   ruža č. 3   Gyňov: Hanušovská Alžbeta 

 
 


