
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 33. nedeli v cezročnom období 
 

 

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

V núdzovom stave 
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové 

pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej 
možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v 
kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy 

Liturgický kalendár Úmysly 

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 

Pondelok 
16. 11. 

sv. Margity Škótskej, ľ.spom. 
sv. Gertrúdy, panny, ľ.spom. 

7.00 JV + Pavol, Milinka, Vendelín a Mária 
18.00  ML + manžel Peter 

Utorok 
17. 11. 

sv. Alžbety Uhorskej, 
rehoľníčky, spom.  

7.00 ML Na úmysel  

18.00 JV 
Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu a 
rodinu 

Streda 
18. 11. 

Výročie posviacky bazilík sv. 
Petra a Pavla, apoštolov, 

ľ.spom.  

7.00 JV  Za Božiu pomoc pre manžela Marka 

18.00 ML + Ľudovít st., Ľudovít ml. 

Štvrtok 
19. 11. 

 
7.00 ML + rodina   

18.00 JV  
+ starí rodičia Pavol a Etela a rodina 
Filčáková  

Piatok 
20. 11.  

7.00 JV  
Za zdravie a Božiu pomoc pre zamestnancov 
Prírodovedeckej fakulty UK 

18.00 ML + Anna, Ján, Margita a Peter 
Sobota 
21. 11. 

Obetovanie Panny Márie, 
spom. 

7.30 JV + Timea 
   

Nedeľa 
22. 11. 

34. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 

SLÁVNOSŤ 
KRISTA KRÁĽA 

7:30 ML + Rozália a rodina 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 JV Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc 

18:00 ML + Teodor, Mária, Jozef, Gabriela 



jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, 
aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre 
sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na 
sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich. Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz 
zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu 
miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa 
zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom. Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia 
všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie 
otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, 
rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a 
taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Kto 
nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi 
zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme! V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky 
chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť 
osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. Biskupi 
kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, 
najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na 
hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich. 
Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, 
ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.  

V našom kostole 
V našom kostole to znamená kapacitu asi 250 osôb. Sväté omše cez týždeň a v nedeľu budú od 

pondelka bývať v klasickom poriadku. Spovedať budeme tento týždeň večer hodinu pred svätou omšou. 
Kostol bude bývať aj naďalej otvorený pre osobnú tichú modlitbu od 16.00h. do večernej omše. O ďalších 
veciach Vás budeme postupne informovať. 

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. 

Odpustky na slávnosť Krista Kráľa 
Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia na slávnosť Krista 

Kráľa je možné získať úplné odpustky. 


