
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 29. nedeli v cezročnom období 
 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč, ĽM – Ľubomír Matejovič 

 

Zbierka na misie 
Nedostali sme žiadne info ohľadom konania zbierky na misie v týchto nových 

podmienkach veľmi obmedzenej účasti veriacich na bohoslužbách. Môžte prispieť priamo na účet. 
 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
18. 10. 

29. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 

MISIJNÁ NEDEĽA 

 ĽM + otec Imrich 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML Za Božiu pomoc pre rodinu 

 ĽM + Anna 

Pondelok 
19. 10. 

Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, 
kňazi, a ich spoločníci, mučeníci, 

ľ.spom. 
Sv. Pavol z Kríža, kňaz, ľ.spom. 

7.00 ML 
Za Božiu pomoc pre vnuka a jeho krstných 
rodičov 

18.00  JV +starí rodičia z oboch strán a ich zomrelé deti 

Utorok 
20. 10.  

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

18.00 JV + Roman, Oľga a starí rodičia 
Streda 
21. 10. 

 
7.00 JV + najbližší zosnulí 
18.00 ML + rodičia 

Štvrtok 
22. 10. 

Sv. Ján Pavol II., pápež, 
ľ.spom. 

7.00 JV Za Božiu pomoc pre manžela Marka 

18.00 ML Za obrátenie rodiny 

Piatok 
23. 10. 

Sv. Ján Kapistránsky, kňaz, 
ľ.spom. 

7.00 JV + Miriam 

18.00 ML + manžel, rodičia a bratia 
Sobota 
24. 10. 

Sv. Anton Mária Claret, 
biskup, ľ.spom. 

7.30 JV Za duše v očistci 
   

Nedeľa 
25. 10. 

30. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

 ĽM + Ján a Anna Trnkoví 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML Za Božiu pomoc pre rodinu 

 ĽM + rodičia a súrodenci 



V núdzovom stave 
Verejné slávenie bohoslužieb je obmedzené na 6 účastníkov (vrátane kňaza a asistencie), 

diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.  
 

V našej farnosti sväté omše budeme každý deň sláviť v nezmenenom omšovom poriadku 
na zapísané úmysly: po-pi 7.00, 18.00, so 7.30, ne 9.00, 10.30. Omše budú streamované ako doteraz 
cez Facebook (prenos nájdete aj na tejto stránke vyššie aj bez prihlásenia sa na túto sociálnu sieť). 
Na svätú omšu budú mať prednostne vstup tí, ktorí dali odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. 
Prípadne sa nám ozvite, ak by ste chceli prísť na svätú omšu. Je dobré, ak sa prestriedate, a dáte si 
navzájom možnosť aspoň niekedy sa zúčastniť na svätej omši fyzicky.  

 

Kostol bude otvorený na súkromnú tichú modlitbu po-so 8.30-10.00 a 16.00-17.50, ne 17.00-
19.00. Prosíme, aby ste neorganizovali spoločné modlitby v tomto čase.  

Tento rozpis môžeme ešte upravovať, ako sa ukáže nejaký vhodnejší. 
 
Spovedanie  

Možnosti svätej spovede: každý deň po-so 17.00-17.50, ne 9.00-11.30. Možnosti svätého 
prijímania: po-so 8.30, 16.45, 19.00, ne aj 8.15, 11.45. Spovedáme v presklených miestnostiach 
bočných vchodov do kostola. Vstupovať môžte aj zvonku. Prosíme, aby ste sa nezhlukovali 
vonku, ani v kostole. V nevyhnutných prípadoch nás kontaktujte, aby sme sa dohodli v inom čase.  

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 premokali steny a voda 
tiekla aj do elektroinštalácie. Po rokovaniach s odborníkmi a farskou ekonomickou radou sme 
pristúpili k potrebnej oprave svetlíka a rekonštrukcie a opravy strechy. Práce už sú takmer hotové. 
Zdá sa, že sa podarilo aj úplne odstrániť pretekanie cez svetlík. V starom pastorku už je tiež sucho. 
Na práce bola vybraná firma STRESTAV. Predpokladané náklady sú do 30 000 €. Na tento účel 
zorganizujeme aj zbierky, nateraz môžete prispievať 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, ktoré sme už 
prijali, aj tie, ktoré ešte venujete na tento úmysel. Budeme Vás informovať o výške vyzbieranej 
sumy.  

Prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku 
Tento týždeň zverejníme na internete prihlášky na prvé sväté prijímanie a na birmovku. 

Prosíme, aby ste vyplnenú a podpísanú prihlášku doručili do konca októbra v kancelárii farského 
úradu, alebo oskenovanú poslali na emailovú adresu ba-svatej-rodiny@ba.ecclesia.sk.  

Ešte hľadáme spôsob, akým bude príprava prebiehať.  

Zmena času 
V noci z 24. na 25. októbra (zo soboty na nedeľu) sa mení čas. O 03.00 hodine letného času 

posúvame hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času, čiže spíme o hodinu dlhšie. 
 


