
 
 
 
 

 
Oznamy po 22. nedeli v cezročnom období 

 

 

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

 

Zmena sv. omší a úradných hodín 
Od zajtra budú aj sv. omše cez týždeň opäť bývať tak, ako počas školského roka: od pondelka 

do piatku budú sv. omše ráno o 7.00 a večer o 18.00. V sobotu, ako obvykle, o 7.30; v nedeľu všetky 
štyri. Podobne aj úradné hodiny budú opäť v pondelok, stredu a piatok od 16.00 do 17.00. 

 

Liturgický kalendár Úmysly 

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 zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Pondelok 
31. 8. 

 
7.00 JV 

Poďakovanie za 100 rokov života a prosba 
o ďalšiu Božiu pomoc 

18.00  ML + syn Peter 
Utorok 

1. 9.  
7.00 ML + rodičia z oboch strán 
18.00 JV + rodičia, starí rodičia a svokrovci 

Streda 
2. 9. 

 
7.00 ML Za obrátenie rodiny 
18.00 JV Za dary Ducha Svätého pre vnúčatá 

Štvrtok 
3. 9. 

sv. Gregor Veľký, pápež 
a učiteľ Cirkvi, spom. 

7.00 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

18.00 JV 
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a dar 
viery 

Piatok 
4. 9. 

 
7.00 JV Poďakovanie za 90 rokov života 

18.00 ML + rodina Takáčová a +Michal a Štefan 
Sobota 

5. 9. 
 

8.00 ML Ružencové bratstvo 
   

Nedeľa 
6. 9. 

23. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JV Za obrátenie Ladislava 

9.00 
(RTVS) 

MČ Za farníkov  

10.30 ML + rodičia Ján a Mária 

18.00 ML + Marián 



Prvý piatok 
Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00. Spovedáme 

v starom pastorku, vchod je cez detský kútik (detský kútik nateraz nepoužívame).  

Stretnutie Ružencového bratstva na prvú sobotu 
V sobotu 5.9. bude stretnutie Ružencového bratstva, ktoré sa začne o 7.30h modlitbou 

Posvätného ruženca a po ňom o 8.00h bude sv. omša. 

Prvoprijímajúci, birmovanci 
Na jeseň nás čaká bohatý program. 11. októbra bude birmovka, 27. septembra slávnosť prvého 

svätého prijímania a 24. októbra celodiecézne stretnutie kňazov s relikviou svätého Jána Vianneya. 
V stredu budeme mať detskú svätú omšu, po ktorej bude stretnutie s rodičmi. Vo štvrtok bude po 
večernej svätej omši stretnutie s birmovancami. 

Stretnutie Oratória pre starších 
 V utorok o 19.00h budú pokračovať stretnutia Oratória pre starších. (Na všetky spoločné 
pastoračné aktivity treba nosiť rúško.) 

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.  

Protiepidemiologické opatrenia v kostole 
 Keďže sa objavuje čoraz viac podnetov týkajúcich sa dodržiavania opatrení a hygienických 
odporúčaní v jednotlivých farnostiach, chceme vám pripomenúť naliehavú potrebu chrániť zdravie 
ľudí.  

Pripomíname, 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. Aj veriacim odporúčame mať aj osobný 
dezinfekčný prostriedok. Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch 
do úst, nie naopak. Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, prídu 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. 

Prosíme, aby ste nepresúvali stoličky v kostoloch. Takisto prosíme dobrovoľníkov, ktorí by po 
svätých omšiach pomohli pani kostolníčke s dezinfekciou kostola medzi svätými omšami, v týždni po 
večernej omši. Prosíme, aby ste si pozorne prečítali inštrukcie vyvesené pri vchode do kostola i na 
webovej stránke farnosti.  


