
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 32. nedeli v cezročnom období 
 

 

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

V núdzovom stave 
O po prvom celoplošnom testovaní predpokladáme, že budeme môcť postupne uvoľňovať zákaz 

vychádzania a obmedzene prichádzať do kostola na modlitbu, na sv. omšu a k pristupovaniu 
k sviatostiam. Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
8. 11. 

32. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

 ĽM + dcéra Eva, rodičia, starí rodičia a os. príbuzní 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

 ĽM + brat Anton 

Pondelok 
9. 11. 

VÝROČIE POSVIACKY 
LATERÁNSKEJ BAZILIKY, 

SVIATOK 

7.00 JV + rodičia Ján a Mária 

18.00  ML + Anna, Jozefína a súrodenci 

Utorok 
10. 11. 

sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ 
Cirkvi, spom. 

7.00 ML + Jozef 

18.00 JV + Roman, 1. výročie 

Streda 
11. 11. 

SV. MARTIN Z TOURS, 
BISKUP, 

 Hlavný patrón  
Bratislavskej arcidiecézy, 

SVIATOK  

7.00 JV  + Jozef, Pavla a Mária 

18.00 ML + manžel 

Štvrtok 
12. 11. 

sv. Jozafát, biskup 
a mučeník, spom. 

7.00 ML Za uzdravenie Kamily  

18.00 JV  + rodičia z oboch strán a príbuzní 

Piatok 
13. 11.  

7.00 JV  + Stanislav 
18.00 ML + otec Stanislav 

Sobota 
14. 11. Spomienka Panny Márie 

7.30 ML + Imrich, Mária a Augustín 
   

Nedeľa 
15. 11. 

33. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

 ĽM Za obrátenie a Božiu pomoc pre brata 
Maroša 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML Za Božiu pomoc pre rodinu Blahútovú 

 ĽM Za zdravie v rodine 



pre tých, ktorí sa vedia preukázať: a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. 
októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania). b) certifikátom vydaným 
Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území 
EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim 
sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné 
podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri 
uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu 
zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi). Chrámy môžu byť otvorené pre 
osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie 
sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom – tak, aby nenadobúdalo charakter 
hromadného podujatia. Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je 
daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu. V 
chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť nasledovné oznamy: V prípade 
vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii. Ak sa u osoby 
prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho 
lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. Zákaz podávania rúk. 

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, 
s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozostupy v exteriéri). 

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. Projekt schválil aj ABÚ. Práce už sú 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. Ďakujeme za dôsledne vykonanú prácu. Konečné náklady sú 41 063,43 €. 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 (tento týždeň individuálni darcovia 
darovali 2575 €, ku dnešnému dňu sme dostali na tento účel v hotovosti alebo na účet celkovo 8705 €). 
Ďakujeme aj za tie, ktoré ešte venujete na tento úmysel. Budeme Vás informovať o výške vyzbieranej sumy.  

Prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku 
Na internete sú zverejnené prihlášky na prvé sväté prijímanie a na birmovku. Prosíme, aby ste 

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

Prihlášky je možné si vyzdvihnúť aj osobne v kancelárii farského úradu v čase úradných hodín. Ešte 
hľadáme spôsob, akým bude príprava prebiehať.  

Sviečka za nenarodené deti 
Sviečky si môžete kúpiť pri východe z kostola. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 5 EUR. Za 

vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné Pán Boh zaplať.  Vzhľadom na situáciu, je možné zapáliť 
virtuálnu sviečku aj cez internet. 

Úplné odpustky pre duše v očistci  
Informácie o tom, ako je možné získať odpustky za zomrelých, nájdete na našej internetovej stránke 

i na stránke TK KBS. 
 


