
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 28. nedeli v cezročnom období 
 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
11. 10. 

28. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 Birm. Poďakovanie za 40 rokov manželstva 
a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 

12.30 ML  

18.00 JV + manžel 

19.30 ML  
Pondelok 

12. 10.  
7.00 JV +rodičia, st. rodičia, krstní rodičia 
18.00  ML +rodičia a st. Rodičia 

Utorok 
13. 10.  

7.00 ML 
za Božie požehnanie pre sestru a brata 
s rodinou 

18.00 JV Za požehnanie manželstva 

Streda 
14. 10. 

Sv. Kalixta, pápeža, 
mučeníka, ľ. sp. 

7.00 JV 
Za milosť viesť svätý život a šťastnú hodinu 
smrti pre celú rodinu 

18.00 ML +rodičia Celestína a Tibor a ost. Príbuzní 

Štvrtok 
15. 10. 

Sv. Terézie z Avily, panny 
a učiteľky Cirkvi 

7.00 ML Za Božiu pomoc pre duchovných otcov 

18.00 JV Za Božiu pomoc pre Martinku a jej rodinu 

Piatok 
16. 10. 

Sv. Hedvigy, rehoľníčky 
Sv. Margity M. Alacoque, panny 

7.00 JV 
+syn Igor, sestra Gabriela a brat Ladislav 
s manželkou 

18.00 ML +rodina Štetinová 
Sobota 
17. 10. 

Sv. Ignáca Antiochijského, 
biskupa a mučníka 

7.30 ML +príbuzní z oboch strán 
18.00 JV  

Nedeľa 
18. 10. 

29. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JV +otec Imrich 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML Za Božiu pomoc pre rodinu 

12.30 JV  

18.00 ML +Anna 

19.30 ML  



 

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). 

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 do 30 000 €. Na tento účel zorganizujeme aj zbierky, 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). Ďakujeme za 
všetky Vaše milodary.  

Zbierka na misie 
Na budúcu nedeľu je Misijná nedeľa, po svätých omšiach vykonáme tradičnú zbierku na 

misie. 

Sviečka za život 
Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené 

deti. Pozývame vás preto 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo 
pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj 
virtuálne - na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena plastovej je 
jedno euro a sklenej 5 eur. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke 
 www.sviecka.forumzivota.sk.  Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať. 


