
 
 
 
 

 
Oznamy po 6. veľkonočnej nedeli 

 

 

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

 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
17. 5. 

6. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

7.30 
(pre seniorov) 

ML Za uzdravenie, požehnanie a obrátenie 
pre rodičov 

9.00 
(LIVE) 

ĽM Za farníkov  

10.30 JV + otec František 

18.00 ĽM 
+ Júlia, Karol, Jozef a starí rodičia z oboch 
strán 

Pondelok 
18. 5. 

sv. Ján I., pápež a mučeník, 
ľ.spom.  

7.00 JV Za Božiu pomoc pre brata 
18.00  
(LIVE) ML + Katarína, Ján a rodičia 

Utorok 
19. 5.  

7.00 ML 
Za obrátenie, zdravie a Božiu pomoc pre 
Evu 

18.00 
(LIVE) JV + mama Magdaléna 

Streda 
20. 5. 

sv. Bernardín Sienský, kňaz, 
ľ.spom. 

7.00 JV Za Božiu pomoc pri výbere povolania 

18.00 
(LIVE) ML + Helena, Irena a Alexey 

Štvrtok 
21. 5. 

NANEBOVSTÚPENIE 
PÁNA 

 SLÁVNOSŤ 

7.00 ML + Anton  a Justína 

18.00 
(LIVE) JV Za farníkov 

Piatok 
22. 5. 

sv. Rita z Cascie, rehoľníčka, 
ľ.spom. 

7.00 ML + Vojtech 
18.00 
(LIVE) JV + starí rodičia a syn Ľubomír 

Sobota 
23. 5. 

 
7.30 

(LIVE) JV + Jana 

   

Nedeľa 
24. 5. 

7. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + mama Iveta a Zdravie a živú vieru v 
rodine 

9.00 
(LIVE) 

JV  Za farníkov  

10.30 ML + Karol, Alžbeta, Eva 

18.00 JV + rodičia a starí rodičia 



V období pandémie otec arcibiskup sväté prijímanie na ruku 
Otec arcibiskup Mons. S. Zvolenský vydal pre našu arcidiecézu záväznú inštrukciu 

ohľadom podávania svätého prijímania v čase pandémie. Jej text nájdete na nástenke. Záväzným 
pre každého kňaza je spôsob podávania Eucharistie na ruku, lebo je menej rizikový na možné 
šírenie epidémie a tým spôsobom zodpovedá viac požiadavke Piateho Božieho prikázania, aby 
sme chránili zdravie a život našich bratov a sestier, a vlastné zdravie a vlastný život. Zároveň 
pripomínam, že ochrana zdravia a života je ustanovená Božím príkazom, spôsob podávania 
Eucharistie je stanovený cirkevným prikázaním. Ak by sa vyskytol prípad fyzickej nemožnosti 
prijať sviatosť oltárnu na ruku u jednotlivého veriaceho, čiže v prípade takého zdravotného 
telesného obmedzenia, že veriaci nemôže dôstojne prijať sviatosť oltárnu na ruku sám, je 
primerané použiť spôsob podania Eucharistie do úst. Títo veriaci nech však pristupujú k svätému 
prijímaniu až po svätej omši. Kňaza na to treba upozorniť vopred ešte pred svätou omšou. Ak 
niektorý veriaci vyhlasuje, že jeho svedomie mu káže neuposlúchnuť biskupa, kňaz mu má 
pomôcť vyriešiť tento konflikt svedomia. V našej farnosti nesie zodpovednosť pred biskupom 
farár, preto prosíme, aby sa tí veriaci, ktorí majú takúto ťažkosť, obrátili naňho, aby daný veriaci 
mohol za jeho pomoci prekonať tento konflikt svedomia. 

Prosíme, aby ste sa dôkladne oboznámili so všetkými opatreniami, ktoré sme podrobne 
rozpísali na nástenke i na webovej stránke farnosti a aby ste dodržiavali všetky pravidlá. 
Ďakujeme za Vašu doterajšiu príkladnú disciplinovanosť. 

Keďže postupne prichádzate do kostola, niektorí ste neboli účastní na vysvetlení, ako 
správne, s úctou prijímať Eucharistiu do ruky. Žiadame Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili 
s informáciami, ktoré sme poskytli. Ak potrebujete pomôcť niečo lepšie vysvetliť, obráťte sa na 
nás. 

Prosebné dni 
Nasledujúce tri dni: pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. 

Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. 

Zbierka na masmédiá 
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. 

Ponuka štúdia na Základnej umeleckej škole sv. Cecílie 
Základná umelecká škola sv. Cecílie, so sídlom na Gercenovej 10 v priestoroch Spojenej 

školy Sv. Rodiny, pozýva nových uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021 na prijímacie 
skúšky. Budú konať do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách.  

Pred prijímacími skúškami je ale potrebné najneskôr do 12. júna 2020 vyplniť 
elektronickú prihlášku a čestné vyhlásenie, ktoré spolu s podrobnejšími informáciami o škole 
nájdete na webovej stránke www.zusc.sk. Informovať sa môžete aj na čísle 0911 265 650 alebo 
02/4341 0702. 

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. 


