
 
 
 
 
 

Oznamy po 5. pôstnej nedeli 
 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
29.3. 

5. PÔSTNA NEDEĽA 

  ML Za Božiu pomoc pre deti s rodinami 

11.00 JV Za farníkov 
 ĽM + rodičia Mária a Ján 

 ĽM 
+ Rudolf, Elena, Štefan, Irena, Ivan, 
Zdeno 

Pondelok 
30.3. 

 
 ML + rodičia, starí rodičia, krstní rodičia 

18.30 
TV LUX 

JV 
+ dcéra Zuzana, manžel a rodičia z oboch 
strán  

Utorok 
31.3. 

 
 ĽM 

Za zdravie a Božie požehnanie pre brata 
s rodinou a sestru 

18.30 JV 
Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie 
pre Janku 

Streda  
1.4. 

 
 ĽM Za Božie požehnanie pre rodinu 

15.00 JV + rodičia a ostatní príbuzní 
Štvrtok 

2.4. 
sv. František z Paoly, 

pustovník  
   

18.30 ML Za Božie požehnanie pre Petra 

Piatok 
3.4. 

 
 ĽM Za  nenarodené deti 

18.30 
TV LUX  

JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Sobota 
4.4. 

sv. Izidor, biskup a učiteľ 
Cirkvi 

   
7.30 JV Za Ružencové bratstvo 

Nedeľa 
5.4. 

KVETNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA UTRPENIA 

PÁNA 

  ML Za pokoj a Božie požehnanie pre rodinu 
11.00 JV Za farníkov 

 ĽM + Jozef, Irena a súrodenci 

 ĽM 
+ krstná mama Anna a + rodina Lalíková 
a Marková 

Iniciálky:  JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč, ĽM – Ľubomír Matejovič 

Preventívne opatrenia v situácii šírenia koronavírusu 
Sväté omše sú do odvolania neverejné. Biskupi ohlásili, že aj slávenie Veľkej noci bude 

neverejné. V prípade duchovnej potreby sa na nás obráťte emailom alebo na zverejnených číslach: 
+421 907 712 984 (o. Juraj Vittek, farár), +421 904 832 242 (o. Marián Lukáč, kaplán). Prosíme, aby 
ste nateraz odložili sv. spoveď, ak ju nevyhnutne nepotrebujete (teda ak máte na duši len všedné 
hriechy, ktorých odpustenie môžete dosiahnuť rozličnými inými spôsobmi, modlitbou, 
sledovaním sv. omše atď.). Využívajte naše telefóny a internet aj v iných potrebách duchovnej 
blízkosti, rozhovoru apod. Musíme sa vyhýbať najmä zhromažďovaniu viacerého počtu ľudí 



naraz. To platí aj o sviatosti sv. prijímania, či pomazania chorých. Budeme k dispozícii na sv. 
spoveď každý deň dve hodiny. Od 16.00-17.00h otec Juraj Vittek a od 17.00-18.00 pán kaplán 
Marián Lukáč. K svätej spovedi môžte prichádzať zvonku cez bráničku detského ihriska napravo 
od kostola. Kňaz bude k dispozícii pri zamrežovanom okne naľavo od bráničky. Pri kontakte 
s kňazom treba zachovať hygienické opatrenia, mať rúško, stretnutie obmedziť na krátky 
nevyhnutný čas. Chápte nás, že keď sa nakazíme alebo kvôli kontaktu s niekým nakazeným 
budeme v karanténe, a môže to byť ktokoľvek z vás, nebudeme vám môcť nijako pomôcť. 

Streamované sv. omše 
Nateraz budeme LIVE prenášať sv. omše z nášho kostola v utorok a vo štvrtok o 18.30h 

(okrem stredy, kedy bude mať o. Juraj sv. omšu o 15.00h, nakoľko večer bude mať katechézu 
online pre prvoprijímajúce deti), v pondelok a piatok bude mať o. Juraj sv. omšu  v TV Lux 
o 18.30, v sobotu z nášho kostola o 7.30h a v nedeľu o 11.00h. Tento prenos nájdete na našej 
webovej stránke: svatarodina.fara.sk alebo priamo na Facebooku (je prístupný aj bez prihlásenia 
sa na Facebook): https://www.facebook.com/FarnostSvatejRodiny/. Úmysly sv. omší slúžime 
podľa rozpisu sv. omší vyššie. Podľa toho viete, komu patrí milodar za úmysel. 

Pravidelné aktivity, eucharistické požehnanie  
Budeme hľadať spôsoby, ako uskutočniť pravidelné aktivity aspoň online cez LIVE 

streaming. Budeme Vás informovať na našej webovej stránke. Tento týždeň v stredu v podvečer 
bude katechéza online pre prvoprijímajúcich. Info pošleme rodičom emailom. 

Cez týždeň o 20.30h býva LIVE prenos adorácie Najsvätejšej Sviatosti, ktorú zakončíme 
eucharistickým požehnaním. V nedeľu večer o 19.00h bude LIVE prenos modlitby vešpier z nášho 
kostola a po ňom adorácia s požehnaním. Môžete sa spojiť duchovne.  

Birmovancom oznámime emailom spôsob, akým spôsobom budeme pokračovať v príprave 
na birmovku.  

Všetky aktuálne informácie nájdete aj na webovej stránke farnosti a našom facebookovom 
profile. 

Milodary  
Ak by niekto chcel v tomto čase prispieť na chod farnosti milodarom, môže tak urobiť 

priamo na účet farnosti: SK55 0900 0000 0050 3173 4624. Milodary za sv. omše môžte priniesť buď 
v úradných hodinách alebo inokedy aj neskôr po upokojení situácie, podľa vášho uváženia 
a možností. 

2% dane na Spoločné dobro 
V mene vedenia o. z. Spoločné dobro (Salus Communis), ktoré pôsobí pri Farnosti Svätej 

rodiny v Bratislave – Petržalke a podieľa sa na jej aktivitách, sa opäť obraciame sa na Vás s 
prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2019  
Združenie je riadne zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, a preto možno aj takýmto 
spôsobom podporiť podujatia realizované v našej farnosti i jednotlivcov, ktorí pomoc potrebujú. 
Spoločné dobro poskytuje príspevky na prácu s deťmi a mládežou, angažuje sa v sociálnej oblasti 
formou príspevkov na tábor detí a tábor rodín či iných farských podujatí a pod. Veríme, že 
príspevky z Vašich daní za rok 2019 budú aj naďalej slúžiť na spoločné dobro a potreby členov 
nášho farského spoločenstva i na rozvíjanie ducha sociálnej a kresťanskej solidarity. Tlačivo na 
poukázanie dane je k dispozícii vzadu na stolíku v kostole a môžete si ho stiahnuť na: 
http://www.salus-communis.sk/oznamy.html Nech všetkých darcov Pán odmení a nech požehná 
naše rozhodnutia pri spravovaní združenia a jeho prostriedkov.  


