
 
 
 
 

 
Oznamy po 25. nedeli v cezročnom období 

 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč 

 

Zbierka Biela pastelka 
 Dnešnú nedeľu bude možné prispieť po svätej omši na zbierku Biela pastelka pre 
nevidiacich. Z príspevkov sa financujú projekty, prostredníctvom ktorých sa financujú projekty 
pomáhajúcim integrovať nevidiacich a slabozrakých do spoločnosti.  

Semafor protiepidemiologických opatrení v Cirkvi 
Pre kostoly v žltej a červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na 

spôsob „šachovnice“ – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
20. 9. 

25. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML Na úmysel 

9.00 JV Za farníkov  
10.30 JV + manžel Ľudovít, rodičia, bratia a sestra 
18.00 ML + Jozef, Irena a starí rodičia 

Pondelok 
21. 9. 

SV. MATÚŠ, APOŠTOL A 
EVANJELISTA, SVIATOK 

7.00 ML 
Za dary Ducha Svätého a požehnanie pre 
rodinu 

18.00  JV + krstná mama Darina a jej rodičia 
Utorok 
22. 9. 

sv. Emerám, biskup a 
mučeník 

7.00 ML + rodičia Ján a Katarína 
18.00 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán 

Streda 
23. 9. 

sv. Pio z Pietrelciny, kňaz, 
spom. 

7.00 ML + rodičia Šebastian a Mária a starí rodičia 
18.00 JV + Vladimír 

Štvrtok 
24. 9.  

7.00 ML Za Božiu pomoc a požehnanie pre Máriu 

18.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc 

Piatok 
25. 9. 

 
7.00 ML 

Za Božiu pomoc a milosť obrátenia a spásy 
pre celú rodinu 

18.00 JV + Rozália, Zuzana a rodičia z oboch strán 
Sobota 
26. 9. 

sv. Kozma a Damián, 
mučeníci, ľ.spom. 

7.30 ML + Peter 
   

Nedeľa 
27. 9. 

26. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + otec Michal a sestra Helena 

9.00 JV Za farníkov  

11.00 JV Poďakovanie za 10 rokov manželstva a prosba 
o ďalšiu Božiu pomoc a zdravie pre rodinu 

18.00 ML + Mária, Jozef, Ernestína, Jozef, Pavol 



domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej vlne koronavírusu (v našom kostole je to možné iba v 
laviciach). Konkrétny počet je teda limitovaný dimenziami chrámu. Tí, ktorí patria do rizikových 
skupín opísaných v semafore, a samozrejme tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenim, v týchto 
okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali 
doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet (z nášho kostola 
bude prenášaná svätá omša o 9.00h). Prosíme o disciplínu a ohľaduplnosť.  

Je nevyhnutné zachovať náležitú úctu a správny spôsob svätého prijímania do rúk. Rúško si treba 
zložiť až tesne pred prijatím, potom treba položiť pred seba jednu ruku na druhú, prijať 
Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté 
prijímanie vložiť do úst, znovu založiť rúško a až potom sa vrátiť na svoje miesto. Kto v 
individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver. V 
našom kostole až po skončení rozdávania na ruku, a to pri bohostánku: v jednom rade stoja tí, čo chcú prijať 
bezlepkovú hostiu, v druhom tí, ktorí z vážneho dôvodu prijímajú do úst, pričom najprv sa podá sväté 
prijímanie celiatikom a potom tým, ktorí prijímajú do úst. 

Počas svätých omší obmedzujeme spev ľudu na minimum.  
Všetky ostatné detailné informácie nájdete na našej internetovej stránke a na nástenke. 

Slávnosť prvého svätého prijímania 
 Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania o 11.00h. 
Prosíme všetkých farníkov, aby radšej prišli na inú svätú omšu, vzhľadom na limitované 
možnosti. Do kostola sa dostanú iba prvoprijímajúce deti a rodičia. Ostatní sa môžu zúčastniť 
vonku. Svätá omša bude tiež streamovaná na našej internetovej stránke.  
 Počas týždňa sa pred večernými svätými omšami bude modliť ruženec v pastoračnom 
centre, nakoľko prvoprijímajúce deti budú mávať pred svätou omšou nácvik na nedeľnú slávnosť. 

Birmovanci 
 Vrcholí nám aj príprava na birmovku. Stretnutie birmovancov bude vo štvrtok. V piatok po 
svätej omši budeme mať organizačné stretnutie s rodičmi birmovancov.  

Príprava ku sviatostiam pre dospelých 
Pozývame dospelých, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, sv. prijímania alebo sviatosti 

birmovania, aby sa zapísali v kancelárii farského úradu do 30. septembra. 

Bratislavské Hanusové dni 
Spoločenstvo Ladislava Hanusa vás srdečne pozýva na 9. ročník kresťanského -akademického 
festivalu Bratislavské Hanusove Dni, ktorý sa bude konať od 25. septembra do 2. októbra na Malej 
Scéne STU. Téma na tento rok znie "Odkiaľ prichádzame?" Identitu slovenského národa budeme 
hľadať cez diskusie o historických osobnostiach napríklad o sv. Jánovi Pavlovi II., nevynecháme 
však ani oblasť politiky, budete sa môcť zúčastniť aj divadelného predstavenia, koncertu a 
mnohého iného. Všetky potrebné informácie nájdete na bhd.sk. 


