
 
 
 
 

 
 

Oznamy po slávnosti Krista Krála 
 

 

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

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

Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky. 

V núdzovom stave 
Pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda 

konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme 

Liturgický kalendár Úmysly 

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 

Pondelok 
23.11. 

sv. Klement I., pápež, 
mučeník, ľ.spom. 

sv. Kolumbán, opát, ľ.spom.  

7.00 JV Za duše v očistci 

18.00  JV 
+ rodičia Klára a Július a rodičia z oboch 
strán 

Utorok 
24. 11. 

sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz 
a spoločníkov mučeníkov, 

spom.  

7.00 JV Za kňazov vo farnosti  

18.00 JV Poďakovanie za 50 rokov života 

Streda 
25. 11. 

sv. Katarína Alexandrijská, 
panna a mučenica, ľ.spom. 

7.00 JV  Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a dcéry 
18.00 JV Za Božiu pomoc a obrátenie v rodine 

Štvrtok 
26. 11.  

7.00 JV Za oslobodenie od pôsobenia zlého Ducha 

18.00 JV  + Alžbeta, Ján, Imrich  

Piatok 
27. 11. 

 
7.00 JV  Za obrátenie a záchranu brata Jána  

18.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Sobota 
28. 11. 

Spomienka Panny Márie  
7.30 JV Za zdravie a Božie požehnanie pre Hanku 

   

Nedeľa 
29. 11. 

1. ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

7:30 ML Za dar viery pre deti a manžela  

9.00 JV Za farníkov  

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

18:00 JV + Jozef, Janetta, Katka, Darinka 



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.  

V našom kostole 
V našom kostole to znamená kapacitu asi 250 osôb. Tento týždeň bude pán kaplán na 

duchovných cvičeniach. Spovedať budem otec Juraj tento týždeň večer hodinu pred svätou omšou 
(v po, st, pi od 17.30 do večernej omše). Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť, ak sa náhodou 
nestihnete v ten-ktorý deň vyspovedať. Streamovaná bude tento týždeň večerná svätá omša.  

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. 

Zbierka na charitu 
Na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach bude jesenná zbierka na Katolícku charitu. Za 

vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.	Arci/diecézne charity na Slovensku dávajú 
tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu 
môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku 
podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej 
zbierky.  

Milodary na opravu strechy 
Boh vás žehnaj za vaše milodary pre potreby farnosti. Doteraz farnosť prijala milodary 

jednotlivcov na opravu strechy v sume 11 375 €. Celkové náklady boli 41 063 €. Ďakujeme aj 
všetkým, ktorí v týchto pohnutých časoch nezabúdajú podporovať farnosť a robili tak aj 
prevodom na účet farnosti. 


