
 
 
 
 

 
Oznamy po 12. nedeli v cezročnom období 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML –  Marián Lukáč, MJ – Milan Jaroš 

Stretnutie klubu seniorov 
V pondelok 22. júna 2020 o 15:30 h  bude v pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských 

seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Srdečne Vás všetkých pozývame. 

Utorok – Oratórium pre starších dospelých 
V utorok po svätej omši budú pokračovať stretnutia Oratória s otcom Jurajom na prehĺbenie 

duchovného života pre starších dospelých. 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
21. 6. 

12. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + Rudolf 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + rodičia Ján a Emília a starí rodičia 

18.00 JV + rodičia a sestra 

Pondelok 
22. 6. 

sv. Pavlín z Noly, biskup, ľ.spom. 
sv. Ján Fišer, biskup a Tomáš 

Mórus, mučeníci, ľ.spom. 

7.00 JV Za Božiu pomoc pre brata Jozefa 

18.00  MJ 
+ Ľudovít a Jozefína a rodičia z oboch 
strán 

Utorok 
23. 6. 

 
7.00 ML + Vladimír 

18.00 JV + Mária, Matúš 

Streda 
24. 6. 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, 
Slávnosť 

7.00 ML + manžel Jozef 

18.00 JV + rodičia a súrodenci 

Štvrtok 
25. 6. 

 
7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

18.00 ML + manžel Jaroslav a rodičia z oboch strán 

Piatok 
26. 6.  

7.00 JV + manželka Marta 
18.00 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Sobota 
27. 6. 

sv. Cyril Alexandrijský, biskup 
a učiteľ Cirkvi, ľ.spom.  

7.30 JV Za zdravie a Božie požehnanie pre 
manžela a celú rodinu 

   

Nedeľa 
28. 6. 

13. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JV + Ladislav, Štefan, Augustín 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + Ladislav, Eva, Štefan, Jozef a Aurélia 

18.00 ML + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán 



Detská svätá omša 
V stredu bude svätá omša s účasťou najmä prvoprijímajúcich detí. 

Farský rodinný tábor  
Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 18. - 22. augusta 2020 v zariadení 

Škola v prírode Piesočná  v Moravskom Sv. Jáne. Podrobnosti a kontakty nájdete na nástenke pred 
kostolom. 

Zapisovanie úmyslov sv. omší 
Po rannej a večernej svätej omši cez týždeň je možnosť v sakristii zapisovať úmysly omší na druhý 

polrok 2020. Ponúkame aj druhú možnosť – súkromne slúženú sv. omšu na úmysel. Môžete nechať milodar 
na odslúženie sv. omše na konkrétny úmysel. Na tejto omši sa však darca nemá možnosť zúčastniť sa, ale je 
odslúžená súkromne (napríklad počas kňazskej dovolenky a pod.). 

Nové inštrukcie otca arcibiskupa o obmedzeniach v období pandémie 
Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od 

povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Bezpochyby zostávajú 
v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú 
vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, 
pooperačným stavom, atď.). 

Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné 
podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Na sväté prijímanie 
najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, 
ktorým rozdávateľ podá sväté prijímanie do úst. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického 
(kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného 
charakteru. Veriacich prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk. V prípade 
kontaktu ruky rozdávateľa s ústami veriaceho si musí rozdávateľ vydezinfikovať ruku, preto je potrebné, 
aby mal počas rozdávania svätého prijímania v blízkosti dezinfekčný prostriedok. Otec arcibiskup prosí 
všetkých kňazov, aby pri nedeľných svätých omšiach po úvodnom pozdrave informovali veriacich o 
možných spôsoboch podávania svätého prijímania a pripomenuli aj spôsob prijímania do rúk:  upravíme si 
rúško tak, aby sme mohli prijať sväté prijímanie, z našich dlaní vytvoríme akoby trón, na ktorý nám kňaz v 
pokore a s úctou položí sväté prijímanie, ktoré si následne vložíme do úst a až potom odchádzame na svoje 
miesto, spôsob rozdávania svätého prijímania na ruku sa musí konať veľmi pomaly, aby rozdávajúci kňaz 
a každý prijímajúci veriaci mali dostatočný čas s najväčšou úctou prijať sväté prijímanie. Rozdávanie 
svätého prijímania na ruku z dôvodu našej povinnosti prejaviť tú najväčšiu úctu sviatostne prítomnému 
Pánovi Ježišovi, trvá nevyhnutne dlhšie ako podávanie Eucharistie do úst, ako ho poznáme z minulosti. 

Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť 
úklonom alebo úsmevom. Odporúča sa v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou 
(napr. sväteničky). Vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými 
hornými dýchacími cestami. Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať 
dezinfekciu na ruky. Úrad odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že 
medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel 
odporúča v radoch alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, 
resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu 
alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v 
nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách (u nás je to 
o 7.30h). 

Primičná svätá omša vdp. Milana Jaroša 
Novokňaz Milan odslúži v našej farnosti sv. omšu v pondelok 22.6.2020 o 18.00h.  


