Oznamy po 27. nedeli v cezročnom období
Liturgický kalendár

Úmysly
7.30
(pre seniorov)

9.00

Nedeľa
4. 10.

27. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Pondelok
5. 10.

sv. Faustína Kowalská,
panna, ľ.spom.

Utorok
6. 10.

sv. Bruno, kňaz, ľ.spom.

Streda
7. 10.

RUŽENCOVÁ
PANNA MÁRIA,
SPOM.

Štvrtok
8. 10.
Piatok
9. 10.

sv. Dionýz, biskup,
a spoločníci, mučeníci, ľ.spom.
sv. Ján Leonardi, kňaz, ľ.spom.

Sobota
10. 10.

RTVS

28. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

OT Za farníkov

10.30

ML + rodičia Gabriel a Terézia

12.30

JV

18.00

ML Poďakovanie za 50 rokov života

19.30

ML

7.00

JV + krstní rodičia

18.00
7.00
18.00

18.00

ML + Mária
ML Za obrátenie v rodine
JV Za obrátenie rodiny
+ manžel Ladislav, rodičia a starí rodičia
ML
z oboch strán
JV Ružencové bratstvo

7.00

ML + rodičia Antónia a Jozef

18.00

JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

7.00

JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

18.00

ML + Jozef, Viliam

7.30

JV Za zdravie a Božiu pomoc pre Petru

18.00

JV

7.30

ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka

9.00

JV Za farníkov

10.30

ML

12.30

JV

18.00

JV + manžel

19.30

ML

7.00

(pre seniorov)

Nedeľa
11. 10.

JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Poďakovanie za 40 rokov manželstva
a prosba o ďalšiu Božiu pomoc

Iniciálky: JV – Juraj Vittek, ML – Marián Lukáč

Zbierka Halier sv. Petra
Dnes v nedeľu 4.10. 2020 sa koná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Pán Boh zaplať za
vašu štedrosť.
V núdzovom stave
Verejné slávenie bohoslužieb je obmedzené na 50 účastníkov (vrátane kňaza a asistencie),
diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi
ďakujú za všetky modlitby a oceňujú ochotu predsedu vlády zohľadniť prosby veriacich.
V našej farnosti pridávame počet svätých omší (dve v nedeľu, jednu v sobotu večer). Svätú
omšu je možné sledovať aj v pastoračnom centre, kde je streamovaná svätá omša z kostola a je
možné pristúpiť k svätému prijímaniu (vchádzajte nie cez kostol ale bočným vchodom zvonku).
Takisto sa rozdáva sväté prijímanie aj vonku (ale prosíme, aby ste sa nezhromažďovali vonku
v príliš veľkom počte). Ak nie je možné byť na svätej omši kvôli obmedzeniu, prosíme, aby ste to
prijali. Budeme podľa situácie hľadať spôsoby, ako Vám v tejto situácii pomôcť. Nechcite, prosím,
aby sa všetko vyriešilo naraz. Je to aj pre nás psychicky i fyzicky náročné, robíme, čo môžme.
Nepremeňme svoju snahu žiť kresťanskú vieru a nádej, v egoistické presadzovanie svojich
potrieb. Svätá omša prednostne pre seniorov v nedeľu je o 7.30h (ale prosíme, aby ste svoju účasť
zvážili, prípadne obmedzili).
Situácia s rastúcim počtom nakazených je vážna, neslobodno ju zľahčovať. Biskupi preto
znovu požiadajú všetkých, aby sa správali zodpovedne, zachovávali nariadenia, a brali tak ohľad
nielen na seba, ale predovšetkým na druhých, najmä na tých, ktorí sú zraniteľnejší. Jedine
spoločný, pokojný a rešpektujúci prístup nám umožní aj druhú vlnu zvládnuť.
Spovedanie
Spovedáme v presklených miestnostiach bočných vchodov do kostola. K dispozícii sme pol
hodiny pred svätou omšou a počas svätej omše (ak nemáme iné pastoračné povinnosti).
Vstupujte, prosím, s rúškom. Po jednom môžu vstúpiť do kostola kvôli svätej spovedi aj tí, čo
zostanú vonku (alebo v pastorku).
Birmovanci
V nedeľu o 10.30h bude vysluhovaná sviatosť birmovania. Prosíme, aby ste prišli na inú
svätú omšu v ten deň. Tento týždeň budeme birmovancov informovať o postupe, ktorý
dohodneme s arcibiskupským úradom.
Príprava ku sviatostiam pre dospelých, príprava detí
Pozývame dospelých, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, sv. prijímania alebo sviatosti
birmovania, aby sa zapísali v kancelárii farského úradu do 11. októbra. O príprave ďalších detí
k prvému svätému prijímaniu a k birmovke budeme informovať neskôr.
Rekonštrukcia strechy na kostole a starom pastoračnom centre
Už dlhší čas sa zhoršovala situácia so svetlíkom na streche kostola a strechy nad starým
pastoračným centrom. Situácia sa dostala do kritického stavu, kedy nám premokajú steny a voda
tečie aj do elektroinštalácie. Po rokovaniach s odborníkmi a farskou ekonomickou radou sme
pristúpili k potrebnej oprave svetlíka a rekonštrukcie a opravy strechy. Začali sme už aj s prácami,
ktoré potrvajú niekoľko týždňov. Na práce bola vybraná firma STRESTAV. Predpokladané
náklady sú medzi do 30 000 €. Na tento účel zorganizujeme aj zbierky (prvú v októbri), ale
prispieť môžete aj priamo na farský účet s poznámkou „Na strechu“: bežný účet SK55 0900 0000
0050 3173 4624 (Slovenská sporiteľňa) alebo investičný účet SK61 3100 0000 0040 0070 5105
(Primabanka).

Október – mesiac posvätného ruženca
V októbri sa modlíme modlitbu posvätného ruženca. Je to evanjeliová modlitba. V ruženci
sa po poriadku uvažuje o základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v živote Pána
Ježiša i v živote Panny Márie:
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine,
v rodinnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa okrem
obvyklých podmienok stanovuje:
1. aspoň štvrtina celého ruženca; čiže päť desiatkov
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

