
 
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 2. veľkonočnej nedeli 
 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
19. 4. 

2. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA 

 ML + rodičia, svokrovci a brat Štefan 

 ĽM Za zdravie a Božie požehnanie pre 
rodinu 

17.00 
(LIVE) 

JV Za farníkov 

 ĽM + rodičia Ján a Barbora 

Pondelok 
20. 4.  

 JV Za Božiu pomoc pre Ivanu 
20.00 
(LIVE) ML Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Utorok 
21. 4. 

sv. Anzelm, biskup 
a učiteľ Cirkvi, ľ.spom. 

 ĽM + Milan Štetina 
20.00 
(LIVE) JV + mama Anna 

Streda 
22. 4. 

 
 ĽM na úmysel (z domu Rafael) 

20.00 
(LIVE) JV 

Poďakovanie za životné jubileum 80 
rokov 

Štvrtok 
23. 4. 

sv. Vojtech, biskup 
a mučeník, spom. 

 ĽM Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu 
20.00 
(LIVE) ML  

Piatok 
24. 4. 

sv. Juraj, mučeník, ľ.spom. 

sv. Fidél zo Sigmaringenu, 
kňaz a mučeník, ľ.spom. 

 ĽM Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
20.00 
(LIVE) JV Za dar živej viery pre rodinu 

Sobota 
25. 4. 

sv. MAREK, evanjelista, 
sviatok  

8.00 
(LIVE) JV + manžel Stanislav 

   

Nedeľa 
26. 4. 

3. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

 ML + Tibor a nevesta Erika 
 ĽM + rodičia, brat a sestra 

17.00 
(LIVE) 

JV Za farníkov 

 ĽM + Jozef a rodičia 
 

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

Poďakovanie osvetlenie kostola 
V tomto období koronavírusu sme vymenili osvetlenie v kostole. Poďakovanie patrí 

pánovi kaplánovi a pánovi Jozefovi Bednárikovi , pánovi Jánovi Černému a jeho rodine. Ak 



by ste chceli prispieť na túto modernizáciu osvetlenia, môžte tak urobiť na účet farnosti 
s poznámkou „na osvetlenie“ alebo uvedením variabilného symbolu VS 202001. 

Preventívne opatrenia v situácii šírenia koronavírusu 
Sväté omše sú do odvolania neverejné. V prípade akejkoľvek 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) alebo v úradných hodinách.  Prosíme, aby ste s nami nekomunikovali 
cez anonymné listy a v mene nejakej skupiny ľudí. Na také listy nebudeme reagovať. Je to spôsob 
nehodný cirkevného spoločenstva veriacich. 

Musíme sa vyhýbať najmä zhromažďovaniu viacerého počtu ľudí naraz. Vyzývame najmä 
najzraniteľnejších seniorov, aby sa vo svojom vlastnom záujme pohybovali vonku čo najmenej.  
 Zverejňujeme aj nariadenia Hlavného hygienika SR k životu Cirkvi v tejto mimoriadnej 
situácii pandémie, ktoré sú pre nás záväzné. 

Otvorenie kostola pre súkromnú modlitbu 
 Hlavný hygienik dovoľuje otvorenie kostola pre súkromnú modlitbu veriacich za 
dodržania opatrení, ktoré však nie sme nateraz dlhodobo schopní zabezpečiť. Je potrebné 
zabezpečiť: 
- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, 
atď.), 
- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre, 
- počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne 
prístupnej časti kostola 
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek. 
Doterajšia naša skúsenosť bola taká, že viacerí veriaci neboli samostatne disciplinovaní. Preto by 
bolo nevyhnutné zabezpečiť na celú dobu otvorenia kostola dobrovoľníkov, ktorí by dohliadali na 
dodržiavanie týchto opatrení. Okrem toho by sme potrebovali dobrovoľníkov, ktorí by zabezpečili 
pravidelnú kompletnú dezinfekciu (každodennú) celého kostola. Kým sa nám nepodarí 
zabezpečiť dostatočný počet dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní túto službu robiť, ponechávame 
možnosť krátkej súkromnej modlitby pri troch presklených bránach kostola. 
 Sme však ochotní sa vopred dohodnúť s konkrétnymi veriacimi, aby sme im umožnili 
prístup do kostola. Obráťte sa na nás telefonicky alebo elektronickou poštou, či v úradných 
hodinách.  

Pastoračná služba v čase pandémie 
Hlavný hygienik SR ohľadom prijímania sviatostí nariadil nasledovné:  
Vo výnimočných prípadoch (mimoriadnych, neodkladných) odporúčame požiadať o individuálnu 

spoveď, ktorú je možné vykonať len:  
1. ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení,  
2. pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede,  
3. na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických 

opatrení,  
4. sv. prijímanie. 

 
V súlade s nariadením Hlavného hygienika SR poskytujeme nasledovné možnosti 

pristupovania k sviatostiam.  



Svätá spoveď 
Budeme k dispozícii na svätú spoveď každý deň od pondelka do soboty (OKREM 

NEDELE!!!) otec Juraj Vittek od 18.00-19.00h a pán kaplán Marián Lukáč od 19.00-19.50. K svätej 
spovedi môžete prichádzať zvonku cez bráničku detského ihriska napravo od kostola. Kňaz bude 
k dispozícii pri zamrežovanom a plastickým krytom opatrenom okne naľavo od bráničky. 
Penitent je povinný zachovať vyššie uvedené podmienky a opatrenia a ničoho sa nedotýkať. Ak sa 
zhromaždia naraz viacerí penitenti, je nevyhnutné, aby zachovávali od seba aspoň 2 metrový 
odstup v areáli kostola a nezhromažďovali sa v rozhovoroch! Prosíme najmä seniorov v ich 
vlastnom záujme, aby nateraz odložili svätú spoveď, ak ju nevyhnutne nepotrebujú.  

Sväté prijímanie 
Počas spovedania sväté prijímanie nebudeme rozdávať. Pri svätom prijímaní dochádza 

k fyzickému kontaktu, preto je oveľa náročnejšie zachovať protiepidemiologické opatrenia. Sväté 
prijímanie budeme preto rozdávať len jednotlivo po predchádzajúcom osobnom dohovore 
s kňazom v iných čas dňa. Preto sa na nás obráťte telefonicky a s každým sa dohodneme osobitne, 
aby ste počas veľkonočného obdobia mohli prijímať Eucharistiu. 

Pomazanie chorých  
Podobne v prípade vážneho zdravotného stavu alebo zhoršeného stavu pokročilej staroby 

sa môžte na nás telefonicky obrátiť v potrebe pomazania chorých a udelenia viatika, teda svätého 
prijímania na cestu do večnosti.  

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 v aktuálnych oznamoch. Podľa toho viete, komu patrí milodar za daný 
úmysel.  

Pravidelné aktivity, eucharistické požehnanie 
Tento týždeň v stredu o 18.00 bude katechéza online pre prvoprijímajúcich. Info pošleme 

rodičom emailom. Ohľadom dátumu slávnosti prvého svätého prijímania zostáva stále neistí 
vzhľadom na mimoriadnu situáciu pandémie.  

Cez týždeň o 20.30h býva aj LIVE prenos adorácie Najsvätejšej Sviatosti, ktorú zakončíme 
eucharistickým požehnaním, resp. v niektoré dni modlitba vešpier. V nedeľu večer o 19.00h bude 
bývať pravidelne LIVE prenos modlitby slávnostných vešpier z nášho kostola. Môžete sa spojiť 
duchovne.  

Otec arcibiskup nám oznámil, že termíny birmoviek budú prenesené na jeseň Nový dátum 
oznámime neskôr.  

Všetky aktuálne informácie nájdete aj na webovej stránke farnosti a našom facebookovom 
profile, ktorý je dostupný aj pre tých, ktorí nie sú prihlásení na facebooku. 

Milodary  
Farnosť v tomto období tiež prišla o príjmy milodarov, z ktorých by hradila režijné 

náklady, najmä eletriku a plyn. 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. Ďakujeme 
tým, ktorí tak už urobili. Milodary za sv. omše môžte priniesť buď v úradných hodinách alebo 
inokedy aj neskôr po upokojení situácie, podľa vášho uváženia a možností. 


