
 
 
 
 

 
 
 

Oznamy po 21. nedeli v cezročnom období 
 

 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  JD – Juraj Drobný, ML – Marián Lukáč 

Zmeny sv. omší, spovedania i úradných hodín v priebehu prázdnin 
Od 1. júla platí zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše počas letných prázdnin cez 

týždeň od pondelka do piatku budú len večer o 18.00, v utorok bude len ráno o 7.00 hod. V sobotu 
bude sv. omša ako zvyčajne o 7.30. Počas prázdnin je obmedzené spovedanie podľa možností (cez 
sv. omše väčšinou nespovedáme). 

V nedeľu budú sväté omše o 7.30, 9.00, 18.00 hod. Svätá omša o 10.30 nebude bývať.  
Úradné hodiny budú len v pondelok od 16.00 – 17.00 hod. 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
23. 8. 

21. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JD +najbližší príbuzní 

9.00 JD Za farníkov  

   
18.00 ML Za Božiu pomoc 

Pondelok 
24. 8. 

SV. BARTOLOMEJ, apoštol 
   

18.00  ML Za zdravie a Božiu pomoc 
Utorok 
25. 8. 

Sv. Ľudovíta, sv. Jozefa 
Kalazanského 

7.00 ML +Lydia a Syn Rasťo, Vasiľ 
   

Streda 
26. 8. 

 
   

18.00 ML +Peter 

Štvrtok 
27. 8. Sv. Moniky 

   

18.00 ML +rodičia a sestra Helenka 

Piatok 
28. 8. 

Sv. Augustína 
   

18.00 ML +Tomáš 
Sobota 
29. 8. 

Mučenícka smrť sv. Jána 
Krstiteľa 

7.30 ML + syn Vladimír 
   

Nedeľa 
30. 8. 

22. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML +mama Lýdia a jej rodičia Amália a Štefan 

9.00 JV Za farníkov  

   
18.00 JV Za Božiu pomoc pre rodinu 



Kurz lektorov 
V súvislosti s Rokom Božieho slova organizuje Katolícke biblické dielo v spolupráci s našou 

Arcidiecézou a s RKCMBF UK v sobotu 10. októbra 2020 Kurz lektorov v Aule fakulty v 
Bratislave. Registrácia lektorov a záujemcov o lektorskú službu prebieha do 5. októbra na 
adrese: kurzlektorov@iskra.sk. 

Čítať Sväté Písmo počas liturgie je privilégium, služba i zodpovednosť. Ďakujeme všetkým, 
ktorí v službe celému spoločenstvo konajú túto službu lektora v našej farnosti, povzbudzujeme aj 
ďalších. Všetkých súčasných lektorov, i potenciálne nových, naliehavo pozývame na tento Kurz 
lektorov. Budeme dávať prednosť tým, ktorí sa na tomto kurze zúčastnia.  

 
Z obežníka otca arcibiskupa  
 Keďže sa objavuje čoraz viac podnetov týkajúcich sa dodržiavania opatrení a hygienických 
odporúčaní v jednotlivých farnostiach, chcem vám pripomenúť naliehavú potrebu chrániť zdravie 
ľudí. Hoci viacero opatrení bolo práve z iniciatívy KBS zmiernených a nie sú striktne nariadené, 
len odporúčané, druhá vlna ochorenia sa stáva reálnou hrozbou, a preto sa treba správať 
zodpovedne a nerobiť z výnimiek pravidlo.  

Pripomínam, že rúška sú v kostoloch stále povinné: treba zdôrazniť, že nosiť ich nemusia 
len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou. Celebrant 
zasa nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb. Na 
rozdávanie svätého prijímania si ho však vždy musí nasadiť. Takisto stále platí povinnosť 
dezinfikovania rúk pred podávaním svätého prijímania. Odporúčaný spôsob podávania je do rúk 
a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak. Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do 
rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať 
ruky a sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne.  

Žiaľ, vyskytli sa prípady, keď kňazi z rozličných dôvodov opatrenia prestali dodržiavať. 
Žiadam všetkých kňazov, aby sa tieto opatrenia aj naďalej dodržiavali. Usilujte sa, prosím, 
veriacich primerane katechizovať, čo sa týka náležitej úcty pri spôsobe svätého prijímania do rúk a 
zároveň všetkým trpezlivo pripomínať povinnosť chrániť svoje zdravie, aj zdravie každého 
účastníka zhromaždení v našich chrámoch. 


