
 
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 3. veľkonočnej nedeli 
 

Liturgický kalendár Úmysly 

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 

Pondelok 
27. 4. 

 

12.00 
(TVLux) JV Za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínu 

20.00 
(LIVE) ML 

Za Božiu pomoc pre rodinu a pre 
manželku pri príležitosti životného 
jubilea 

Utorok 
28. 4. 

sv. Peter Chanel, kňaz 
a mučeník, ľ.spom.  

sv. Ľudovít Mária Grinion 
z Montfotu, kňaz, ľ.spom. 

   

20.00 
(LIVE) JV 

Za Božiu pomoc pre hnutie Modlitby 
matiek 

Streda 
29. 4. 

Sv. Katarína Sienská, 
panna a učiteľka Cirkvi, 

Patrónka Európy, 
Sviatok 

 ĽM Za Božie požehnanie pre Katarínu 

20.00 
(LIVE) JV + Vladimír a rodičia, súrodenci Milada, 

Miroslav 

Štvrtok 
30. 4. 

sv. Pius V., pápež, 
ľ.spom. 

 ĽM Za Božiu pomoc pre Máriu 
20.00 
(LIVE) ML Za Božiu pomoc 

Piatok 
1. 5. 

 Sv. Jozef, robotník, 
ľ.spom. 

 ĽM + Milan, Mária a Margita 
20.00 
(LIVE) JV + manžel Emil 

Sobota 
2. 5. 

sv. Atanáz, biskup 
a učiteľ Cirkvi, spom.  

8.00 
(LIVE) JV Za Ružencové bratstvo 

   

Nedeľa 
3. 5. 

4. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

 ML + rodičia a Július 

 ĽM 
Za Božiu pomoc pre brata Petra s 
rodinou 

17.00 
(LIVE) 

JV Za farníkov 

 ĽM + Jaroslav 
 

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



Preventívne opatrenia v situácii šírenia koronavírusu 
Sväté omše sú do odvolania 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 aj naďalej k dispozícii na sv. spoveď každý deň od pondelka do soboty od 18.30-
19.30h (o. Marián v pondelok, stredu a štvrtok, o. Juraj v utorok, piatok, sobotu). 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. Sväté prijímanie 
budeme rozdávať len jednotlivo, preto sa na nás obráťte telefonicky a budeme sa snažiť sa 
s každým dohodnúť osobitne, aby ste počas veľkonočného obdobia mohli prijať Eucharistiu.  

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 daný úmysel.  

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

rodičom emailom. 
Cez týždeň o 20.30h býva aj LIVE prenos adorácie Najsvätejšej Sviatosti, ktorú zakončíme 

eucharistickým požehnaním. V nedeľu večer o 19.00h bude bývať pravidelne LIVE prenos 
modlitby vešpier z nášho kostola a po ňom adorácia s požehnaním. 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 elektrinu 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 môžete priniesť buď v úradných hodinách alebo 
inokedy aj neskôr po upokojení situácie, podľa vášho uváženia a možností. 

Zapisovanie úmyslov na sv. omše 
V mesiacoch máj a jún máme ešte veľa voľných úmyslov na sv. omše, ak by ste si chceli dať 

zapísať  úmysel môžete tak urobiť  v úradných hodinách.  


