
 
 
 
 
 

Oznamy po Kvetnej nedeli 
 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
5.4. 

KVETNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA UTRPENIA 

PÁNA 

  ML Za pokoj a Božie požehnanie pre rodinu 

17.00 JV Za farníkov 
 ĽM + Jozef, Irena a súrodenci 

 ĽM 
+ krstná mama Anna a + rodina Lalíková 
a Marková 

Pondelok 
6.4. 

 
   

20.00 JV 
+ manžel Ľubomír a rodičia z oboch 
strán  

Utorok 
7.4. 

 
   

20.00 JV + rodičia 

Streda  
8.4. 

 
   

20.00 ML + rodičia Mária a František 
Štvrtok 

9.4. 
ZELENÝ ŠTVRTOK 

   
17.00   

Piatok 
10.4. 

VEĽKÝ PIATOK 
8.00  Ranné chvály 
15.00   Slávenie utrpenia a smrti Pána 

Sobota 
11.4. 

BIELA SOBOTA 
8.00  Ranné chvály 
19.30  Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania 

Nedeľa 
12.4. 

VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA 

  ML + rodičia Irena a Štefan a brat Peter 
17.00 JV Za farníkov 

 ĽM Za Božiu pomoc 
 ĽM + Irena, Jozef a Anna 

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). Musíme sa 
vyhýbať najmä zhromažďovaniu viacerého počtu ľudí naraz. Budeme k dispozícii na sv. spoveď 
každý deň od pondelka do stredy od 16.00-17.00h otec Juraj Vittek a od 17.00-18.00 pán kaplán 
Marián Lukáč. K svätej spovedi môžete 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.  



Streamované sv. omše 
Nateraz budeme LIVE prenášať sv. omše z nášho kostola, 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  
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. 

Služba pošli tašku 
Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) Vám predstavuje projekt „Pošli tašku“, ktorý je 

zameraný na seniorov. Hlavný cieľ je všímať si potreby ľudí v našej blízkosti a odpovedať na ne. 
Možno už vo Vašej farnosti podobná služba existuje, ak nie, môžete pomôcť spropagovať túto 
myšlienku tak, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju vo Vašej farnosti potrebujú. Čím viac seniorov 
bude vedieť o tejto možnosti pomoci, tým viac ich ostane doma chránených pred nákazou 
Covid_19. Služba „Pošli tašku“ sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: Senior alebo jemu blízka 
osoba zatelefonuje BACH na nasledovné tel. č. – zatiaľ vo farnostiach v Bratislave: 02/442 50 374 
alebo kontaktuje BACH prostredníctvom mailu na adresu: charitaba@charitaba.sk. BACH 
následne kontaktuje seniora a zistí, či ide o nákup, platbu inkasa, výber liekov, rozhovor.... BACH 
potom zabezpečí požadovanú službu (terénni pracovníci vykonávajú službu výlučne s rúškom a v 
ochranných rukaviciach). V ďalších farnostiach Bratislavskej arcidiecézy je služba závislá na 
dobrovoľníkoch, ktorí by boli ochotní sa do projektu zapojiť. Ak takí Vo vašej farnosti sú, nech 
kontaktujú BACH, alebo inú organizáciu, ktorá podobnú službu vo Vašej farnosti zabezpečuje. 
Viac informácií sa nachádza aj na: www.pošlitašku.sk, https://www.facebook.com/posli.tasku/, 
https://www.instagram.com/poslitasku/ 


