
 
 
 
 
 

Oznamy po 7. nedeli v cezročnom období 
 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
23.2. 

7. NEDEĽA  
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  

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

9.00  ML Za farníkov 

10.30 ML + Edita 

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

Pondelok 
24.2. 

 
7.00 ML 

+ rodičia z oboch strán, stará mama a 
Marta 

18.00 JV Za Božiu pomoc pre rodinu 

Utorok 
25.2. 

 
7.00 ML 

Za zdravie a Božiu pomoc pre otca 
Stanislava 

18.00 JV + Sigbert a Jolana 

Streda  
26.2. 

POPOLCOVÁ STREDA 
7.00 ML + rodina 
18.00 JV + rodina 

Štvrtok 
27.2. 

 
7.00 JV + manžel Jozef, otec Ján a svokrovci 

18.00 ML 
+ rodičia a súrodenci Terézia, Pavol a 
Ladislav 

Piatok 
28.2. 

sv. Peter Damiami, ľ.spom. 
7.00 JV + švagor Jozef a synovec Jožko 
18.00  ML + Ľubica 

Sobota 
29.2. 

Katedra sv. Petra, apoštola, 
sviatok 

7.30 JV Za obrátenie kolegov 
   

Nedeľa 
1.3. 

1. PÔSTNA NEDEĽA 

7.30  ML + rodičia Emília a Štefan 
9.00   Za farníkov (RTVS) 
10.30 ML + rodičia 

18.00 JV 
+ manžel Štefan, rodičia z oboch strán a 
sestra 

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

Pravidelné aktivity: Oratórium, detská omša, birmovanci 
V utorok po sv. omši stretnutie Oratória pre starších, pre mladších dospelých v nedeľu po 

večernej sv. omši. V stredu detská sv. omša. Vo štvrtok stretnutie birmovancov. 

Odprosujúca pobožnosť – úplné odpustky 
 Dnes v nedeľu, pondelok a utorok je odporúčané vykonať si odprosujúcu pobožnosť za 
hriechy spáchané vo fašiangovom čase. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť 
a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie 



a modlitba na úmysel sv. otca, vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj k ľahkému) získať 
úplné odpustky. 

Popolcová streda 
Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Popolcovou stredou sa začína 40-dňové Pôstne obdobie, 

ktoré je prípravou na sviatky umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána. Z tohto dôvodu sa 
zriekame hlučných zábav a rozjímame viac o Kristovom utrpení. Popolcová streda je deň pôstu 
a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (od 14. roku), ktoré sa nemôže nehradiť iným skutkom 
pokánia. Pôst znamená, že sa môžeme iba raz do dňa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu 
pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa – od 18. do 60. roku života). 

Úplné odpustky v pôstnom období 
– Kto koná pobožnosť Krížovej cesty (za obvyklých podmienok)  
– Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu (za obvyklých podmienok).   

Pobožnosť krížovej cesty 
V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu vždy 

o 17:15. Ak chcú viesť krížovú cestu aj niektoré spoločenstvá, prosíme, aby sa zapísali na hárok pri 
sakristii. Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností 
chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosti krížovej cesty. Začiatok Krížovej cesty 
v Mariánke bude vždy o 15:00 hod. Na 3. pôstnu nedeľu pripravuje Krížovú cestu naša farnosť 
Svätej rodiny. 

Zbierka na charitu 
Na budúcu nedeľu – Prvú pôstnu, bude jarná zbierka na Katolícku charitu. Za vaše 

milodary vás Pán Boh odmeň!  

Biblia pre všetkých 
Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim farností Bratislavskej 

arcidiecézy možnosť zapojiť sa do biblickej súťaže Biblia pre všetkých. Zapojiť sa do nej môžu 
veriaci bez obmedzenia veku, vždy v trojčlenných, ľubovoľne vytvorených družstvách vo farnosti. 
Prihláška je pri sakristii, treba ju priniesť na faru do stredy. 

„Krížiky“ deťom 
Ako sme už oznámili, budeme dávať deťom krížiky vždy po sv. omši, ako je tomu zvykom 

aj počas stredajších sv. omší. Kňaz požehná individuálne deti i dospelých, keď budú také 
požehnanie chcieť. Cez sv. prijímanie vás samozrejme môžu najmä menšie deti sprevádzať, aby 
nezostali bez dozoru. 

Štúdium katolíckej teológie 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou 
pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. Podrobnejšie 
informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.“ 

 
 
 



Oznamy Arcibiskupského úradu 
Na Popolcovú stredu, 26. februára 2020, o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. 

Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých 
veriacich.  

 

V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú 
bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20.00 hod. v Katedrále 
sv. Martina. 
  

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na druhú 
prednášku cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Prednáška s diskusiou pod názvom „Raj, 
rebro a regres“ sa uskutoční v utorok 25. februára o 18.00 hod. v Aule Benedikta XVI. a priblíži 
príbeh o páde prvých ľudí (Gn 2-3). Vstup na prednášku je voľný. 
 

Pozývame veriacich podpísať novú petíciu proti hazardným herniam na území Bratislavy. 
Podpisy budú zbierať dobrovoľníci počas volieb v sobotu 29.2.2020 pred volebnými budovami. 
Iniciatíva tiež stále hľadá dobrovoľníkov na 2-4 hodiny zbierania. Prihlásiť sa môžete cez 
elektronický formulár na www.bratislava.zastavmehazard.sk. Svojim podpisom a pomocou tak 
môžete zachrániť životy mnohých rodín a miesto herní môže vzniknúť nová občianska 
vybavenosť. 

Rozličné ponuky nájdete na nástenke: kurz porozumenia plodnosti, ponuka kurzu pre 
organistov a kantorov, aj informácie Katolíckej charity o pôstnej zbierke.  


