
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 1. adventnej nedeli 
 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč, MB – Marián Bér 

Zbierka na charitu 
Dnes bude po sv. omšiach jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary nech Vás Pán odmení! 

Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online na webovej stránke: www.precharituba.sk. 
Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
29. 11. 

1. ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

7.30 ML Za dar viery pre deti a manžela 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 JV + Karol, Alexandra, Vincent, Angela,   
Margaréta, Marián 

18.00 ML + Jozef, Janetta, Katka, Darinka 

Pondelok 
30. 11. 

SV. ONDREJ, APOŠTOL, 
SVIATOK 

6.15 JV  

18.00  ML Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre 
rodinu 

Utorok 
1. 12. 

 
6.15 ML  Na úmysel  

18.00 JV + brat Anton 

Streda 
2. 12.  

6.15 ML  + rodina Kubisová a na úmysel 

18.00 JV Poďakovanie za 30 rokov manželstva a za 
členov rodiny 

Štvrtok 
3. 12. 

Sv. František Xaverský, 
kňaz, spom. 

6.15 JV Za Božie požehnanie v rodine 

18.00 ML  Za obrátenie a spásu Romana a Romanka  

Piatok 
4. 12. 

sv. Ján Damascénsky, kňaz 
a učiteľ Cirkvi, ľ.spom. 

sv. Barbora, panna 
a mučenica, ľ.spom. 

6.15 JV Za zomrelých v rodine 

18.00 ML + manželka Oľga 

Sobota 
5. 12. 

 
8.00 ML Ružencové bratstvo  

   

Nedeľa 
6. 12. 

2. ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

7:30 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka s 
rodinou 

9.00 
RTVS MB Za farníkov  

10.30 JV  

18:00 JV Za syna Martina za Božiu pomoc pri hľadaní 
životnej partnerky 



aj zo spomínanej zbierky.  

Spovedanie k prvému piatku a spovedanie chorých k Vianociam 
Tento rok pravdepodobne bude ťažké zorganizovať spoločné spovede pred Vianocami. Najmä 

starších ľudí prosíme, aby spokojne považovali svätú spoveď vykonanú v Advente za dostatočnú na 
Vianoce. To platí aj pre ostatných. Pandemická situácia nás môže viesť na hlbinu, aby sme sa snažili byť 
v posväcujúcej milosti nielen sviatočne na dva-tri vianočné dni. Okrem toho, kto sa chce priblížiť k Bohu, 
môže tak urobiť spokojne aj po Vianociach (duchovný život pokračuje aj potom). Nerobme z nášho 
duchovného života záležitosť pár sviatočných dní. Prosíme, aby ste nám v sakristii alebo v kancelárii 
nahlásili chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať počas Adventu k Vianociam doma. Tento týždeň budeme 
spovedať od 17.00 do večernej omše, v nedeľu počas svätých omší. 

Rorátne sv. omše 
S Adventom sa spájajú tzv. „omše na úsvite“ alebo „roráty“. Adventné obdobie je v liturgii silne 

prežívané v úcte k Ježišovej Matke Panne Márii. V nej sa uskutočnili Božie Vtelenie a ona je zrkadlom 
a ozvenou Božieho Tajomstva. Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť 
tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo 
tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo Božieho zjavenia. Omše sa nazývajú podľa antifóny 
Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Vždy sa slávila v bielej farbe počas celého adventu. 

Túto svätú omšu môže kňaz slúžiť aj po liturgickej reforme Druhého vatikánskeho koncilu v 
adventných fériach do 16. decembra na úsvite dňa, samozrejme s osobitnými čítaniami na každý deň. 
Svätú omšu na úsvite možno slúžiť aj tak, že sa berie omša zo dňa alebo z príslušného sviatku, pred ktorou 
sa spieva Anjel Pána a antifóna Rorate (tieto omše môžme obohatiť aj spevom gregoriánskeho chorálu, 
z epidemiologických dôvodov spieva iba kňaz alebo kantor). Je dobré vrátiť Advent do nášho života. 
V našej farnosti budeme tieto omše na úsvite sláviť každý pracovný deň o 6:15 hod. až do 24. decembra.  
V kostole bude iba svit sviečok. Pozývame Vás, aby ste si priniesli lampášik – symbol živej viery. Ten 
budeme každý deň na roráty nosiť z domu zažatý ako vyjadrenie živej a horiacej viery. Vo štvrtok bude 
rorátna omša po latinsky a na zvýraznenie očakávania prichádzajúceho Pána, budeme ju sláviť orientovaní 
počas eucharistickej modlitby smerom na Východ. Na roráty pozývame zvlášť deti a mládež (najmä v 
piatky), tento rok raňajky z pandemických dôvodov vynecháme. 

Detská sv. omša, ružencové bratstvo 
V stredu bude detská sv. omša a prvé stretnutie s tohtoročnými prvoprijímajúcimi deťmi. Po svätej 

omši bude krátke stretnutie s rodičmi. V sobotu ráno bude stretnutie ružencového bratstva, ktoré sa začne 
spoločnou modlitbou sv. ruženca o 7.30h. O 8.00h bude svätá omša.  

Dobrá novina 
Aj tento rok sa naša farnosť zapojí  do koledníckej akcie Dobrá novina.  Pozývame všetky deti, ktoré 

by sa chceli stať koledníkmi, aby sa prihlásili mailom alebo telefonicky na kontakty uvedené na 
informačnom letáku Dobrej noviny na nástenke alebo na webstránke (a Facebooku). Prosíme detí a 
rodičov, ktorí budú svoje deti prihlasovať, aby tak urobili do piatku budúceho týždňa (do 4.12).  Všetky 
stretnutia koledníkov a aj samotné koledovanie bude prebiehať podľa momentálne platných 
bezpečnostných opatrení, ktoré si môžete tiež pozrieť na nástenke. O všetkých zmenách budeme priebežne 
informovať. 

LECTIO DIVINA s arcibiskupom 
V stredu 2. decembra 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové 

stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 
Stretnutie má názov: Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32). 


