
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 26. nedeli v cezročnom období 
 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč 

 

Zbierka Halier sv. Petra 
 Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca bude na budúcu nedeľu 4.10. 2020. Pán Boh zaplať za 
vašu štedrosť. 

 

Liturgický kalendár Úmysly 

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 

Pondelok 
28. 9. 

sv. Václav, mučeník, ľ.spom. 
sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, 

mučeníci, ľ.spom.  

7.00 JV + rodičia z oboch strán a brat 

18.00  ML + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia 
z oboch strán 

Utorok 
29. 9. 

SV. MICHAL, GABRIEL 
A RAFAEL, ARCHANJELI, 

SVIATOK 

7.00 ML + rodičia Antónia a Benedikt 

18.00 JV + otec František 

Streda 
30. 9. 

sv. Hieronym, kňaz a učiteľ 
Cirkvi, spom. 

7.00 ML + Hedviga a Alžbeta 
18.00 JV + Ľudovít, Jozefína a rodičia z oboch strán 

Štvrtok 
1. 10. 

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša 
(z Lisieux), panna a učiteľka 

Cirkvi, spom.   

7.00 JV + Boris, Juraj a Ladislav 

18.00 ML + rodičia Leopoldína  a František 

Piatok 
2. 10. 

Svätý anjeli strážni, spom. 
7.00 ML + dcéra, manžel a rodičia z oboch strán 

18.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Sobota 
3. 10. 

 
8.00 ML Ružencové bratstvo 

   

Nedeľa 
4. 10. 

27. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + rodičia Gabriel a Terézia 

18.00 ML Poďakovanie za 50 rokov života 



Stretnutie RB 
V sobotu bude stretnutie Ružencového bratstva. O 7.30h modlitba sv. ruženca a po ňom 

svätá omša.  

Prvý piatok 
V tomto prvopiatkovom týždni budeme k dispozícii na svätú spoveď od 17.00h. 

Semafor protiepidemiologických opatrení v Cirkvi 
Sme stále v červenej zóne epidemiologického semaforu. 
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. 

Birmovanci 
 Vrcholí nám aj príprava na birmovku. Stretnutie birmovancov bude v stredu.  

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. Budú hľadať identitu slovenského národa cez diskusie o historických 
osobnostiach, nebude chýbať ani oblasť politiky, divadelné predstavenie, koncert a mnoho iného. 
Všetky potrebné informácie nájdete na bhd.sk. 


