
 
 
 
 
 

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období 
 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
16.2. 

6. NEDEĽA  
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  

7.30  JV + Ján, Mária, Cecília a starí rodičia 

9.00  JV Za farníkov 
10.30 ML + rodičia 
18.00 ML + otec Viliam 

Pondelok 
17.2. 

Sedem svätých zakladateľov 
Rehole služobníkov Panny 

Márie, ľ.spom. 

   

18.00 ML + rodičia Gabriel a Terézia 
Utorok 
18.2.. 

 
7.00 ML + Dezider a Anna 

   

Streda  
19.2. 

 
   

18.00 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Štvrtok 

20.2. 
 

   
18.00 ML + Štefan, Juraj, Mária 

Piatok 
21.2. 

sv. Peter Damiami, ľ.spom. 
   

18.00  ML + svokrovci a švagor 

Sobota 
22.2. 

Katedra sv. Petra, apoštola, 
sviatok 

7.30 ML 
+ Ladislav, rodičia a starí rodičia z oboch 
strán 

   

Nedeľa 
23.2. 

7.  NEDEĽA  
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30  JV 
+ Emília, Magdaléna, Elena, rodičia a 
švagrovia 

9.00  ML Za farníkov 
10.30 ML + Edita 

18.00 ML 
+ Manžel Rudolf, rodičia, krstní rodičia 
a ostatní príbuzní 

Iniciálky:  JV – o. Juraj Vittek,  ML – dp. Marián Lukáč 

Sv. omše počas a kancelária jarných prázdnin 
Počas jarných prázdnin bude len jedna sv. omša denne, a to večer o 18.00, s výnimkou 

utorka, kedy bude sv. omša iba ráno o 7.00. Kancelária bude počas jarných prázdnin otvorená iba 
v pondelok vo zvyčajnom čase. Nakoľko o. Juraj bude odcestovaný, počas sv. omší sa spovedať 
nebude, ani v nedeľu.  

Pravidelné aktivity: Oratórium, detská omša, birmovanci nebudú 

 



Svedectvo „Z pekla drog do náručia Panny Márie“ 
V pondelok 17.2.2020 bude v rámci turné po Slovensku a Česku v našej farnosti stretnutie 

s bývalým kriminálnikom, bezdomovcom a narkomanom Goranom Čurkovičom, ktorý pricestuje 
z Medžugoria a porozpráva nám svoje silné svedectvo o tom, ako Bohu záleží na každom jednom 
z nás. Začíname sv. omšou o 18.00, potom bude adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej a po nej 
bude v Pastoračnom centre samotné svedectvo. Všetkých srdečne pozývame, zvlášť birmovancov 
a mládež. 

„Krížiky“ deťom 
Na Slovensku sa vyvinul zvyk dávať deťom v omši počas rozdávania sv. prijímania tzv. 

„krížik“. Nevedno ako k tomu prišlo. Tento úkon nie je liturgický, liturgia ho nepozná. Počas 
obradu rozdávania sv. prijímania dokonca pôsobí rušivo, keďže detí je chvalabohu na sv. omšiach 
u nás neúrekom. Ide vlastne o istú formu požehnania detí, môžeme takto požehnať aj rodičov. 
Deti radi požehnáme, veď Pán Ježiš rád požehnáva deti. Oddnes však budeme dávať deťom 
krížiky vždy po sv. omši, ako je tomu zvykom aj počas stredajších sv. omší. Kňaz sa po skončení 
sv. omše vráti zo sakristie k oltáru a požehná individuálne deti i dospelých, keď budú také 
požehnanie chcieť. 

Ohlásenie úmyslu sv. omše 
Cirkevné právo schvaľuje zvyk Cirkvi, podľa ktorého každému kňazovi, ktorý slávi alebo 

koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby slúžil omšu na určitý úmysel. 
Možno neviete, že kňaz môže prijať iba jeden milodar za deň. Ak slúži viac omší za deň, ostatné 
milodary odovzdáva biskupovi na účely, ktoré určí biskup. Keďže kňaz koná v osobe Ježiša 
Krista, môže svojím úmyslom prisúdiť nekonečné a nevyčerpateľné zásluhy sv. omše na 
konkrétne úmysly. Pritom je dôležitý jeho vnútorný úmysel. Niekde býva zvykom, že sa tento 
úmysel spomenie počas sv. omše. Nie je to však nevyhnutné, ba niekedy to môže pôsobiť skôr 
rušivo, nakoľko ide o súkromný úmysel veriacich, o ktorom nemusí byť informované celé 
spoločenstvo. Ba niekedy sa táto prax aj deformuje. Liturgiu takto niektorí môžu začať brať ako 
doplnok našich ľudských rodinných stretnutí, pri ktorých sa verejne spomína na zomrelého. 
Dokonca to považujú za neplatné, ak kňaz ich zomrelých nespomenie. Lenže podstata je úplne 
niekde inde. Kňaz takpovediac nasmeruje zásluhy plynúce zo sv. omše na konkrétny úmysel, 
napríklad za dušu v očistci. To sa deje neviditeľne a tajomne. Rozhodli sme sa preto, že úmysly, 
na ktoré je slúžená sv. omša, nebudeme oznamovať na začiatku ani počas sv. omše. Úmysly sú 
zapísané vo farských oznamoch. 


