
 
 
 
 

 
 

Oznamy po 4. adventnej nedeli 
 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč, JD – Juraj Drobný 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
20. 12. 

4. ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

7:30 JV + manžel Ladislav, rodičia a starí rodičia z oboch strán 

9.00 JV Za farníkov  
10.30 ML + rodičia 
18.00 ML + Viera Vidrová, Stanislav Benkovič 

Pondelok 
21. 12. 

sv. Peter Kanízius, kňaz 
a učiteľ Cirkvi 

6.15 JV + Ignác, Mária, Peter, Štefan 
18.00  ML Za Božie požehnanie pre rodinu Blahútovú  

Utorok 
22. 12. 

 
6.15 ML Za duše v očistci na ktoré si nikto nespomína 

18.00 JV + sestra Darina a ostatná + rodina Šidová 

Streda 
23. 12. 

sv. Ján Kentský, kňaz 
6.15 ML  Za obrátenie hriešnikov a za tých, čo urážajú 

Nepoškvrnené srdce Panny Márie  
18.00 JV + Anna a Július a starí rodičia 

Štvrtok 
24. 12. 

Štedrý deň 6.15 JV  

Vigília  
Narodenia Pána 

22.00 ML Za Božiu pomoc pre celú rodinu 
24.00 
RTVS JV  Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu 

Piatok 
25. 12. 

NARODENIE PÁNA  
SLÁVNOSŤ 

7.30 ML Za Božiu pomoc pre Michala 

9.00 JV Za farníkov  
10.30 JV Za Božiu pomoc pre rodinu 
12.30 JD  
18.00 ML Za duše v očistci 
19.30 JV  

Sobota 
26. 12. 

SV. ŠTEFAN  
PRVÝ MUČENÍK, SVIATOK 

7.30 JV Za farníkov  
9.00 ML Za zdravie a Božie pomoc pre dedka 
10.30 JD  

Nedeľa 
27. 12. 

SVÄTEJ RODINY 
JEŽIŠA, MÁRIE 

A JOZEFA 
SVIATOK  

7.30 ML Za dobrodincov nášho chrámu 
9.00 JV Za farníkov  
10.30 ML + rodina Hatuchová, Helena, Martin, Anna 
12.30 JV  
18.00 JV + Miroslav 
19.30 ML Na úmysel 



Pandemická situácia a spovedanie k Vianociam 
Pandemická situácia sa veľmi zhoršuje. Vyžaduje si od nás všetkých veľkú zodpovednosť 

a disciplínu. Od včera platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek je cesta na bohoslužbu a späť. 
Bohoslužby sú povolené s využitím 25 percent kapacity chrámu. V našom priestrannom kostole je to ešte 
veľmi veľkorysá kapacita (asi 150 miest). Na Božie narodenie a na budúcu nedeľu (titul kostola) sme pridali 
dve sväté omše. Prosíme, aby ste ich využili a rozdelili sa na jednotlivé omše. Ak by ste sa nedostali do 
kostola, príďte na tie pridané sväté omše. Vďaka všetkým, ktorí pripravili chrám a jeho okolie na sviatky! 
Buďme za tieto možnosti vďační. Odmeňme sa svojím ohľaduplným a disciplinovaným správaním, ktoré 
prispôsobíme daným okolnostiam. Niektorí majú nutkanie presunúť stoličky podľa ľubovôle. Je to 
neohľaduplné! Nemôžeme po každej omši upratovať. DÔRAZNE ŽIADAME VŠETKÝCH, ABY 
STOLIČKY NEPREMIESTŇOVALI A RODIČIA NECHODILI DO DETSKÉHO KÚTIKA S KOČÍKMI!! PO 
SVÄTÝCH OMŠIACH ČÍM SKÔR OPUSTITE KOSTOL (nezdržujte sa, prosím, na súkromnú modlitbu), 
ABY SA MOHOL DEZINFIKOVAŤ. Budú časy, kedy bude kostol otvorený pre súkromnú modlitbu cez 
sviatky (v sobotu popoludní od 15.00-17.00). Platí oslobodenie od povinnosti zúčastňovať sa na svätej omši 
v nedeľu a vo sviatok. Seniori nech vo sviatok uprednostnia sv. omšu o 7.30. Prípadne nech vôbec zvážia 
svoju účasť na bohoslužbe. Omše budú aj naďalej streamované cez internet. Polnočná svätá omša z nášho 
kostola bude tradične prenášaná rádiom prostredníctvom RTVS. V nedeľu Svätej rodiny bude pri sv. 
omšiach obnovenie manželských sľubov a požehnanie manželov. Vonku je opäť vystavený Betlehem. 
Prosíme, aby ste sa nezhromažďovali pri ňom vo väčšom počte. Buďme rozumní, nečakajme, kým nám 
niekto niečo zakáže, ale sami uvažujme, čo je v tejto vážnej situácii rozumné.  

Spovedanie 
Po štvrtej adventnej nedeli sme ešte k dispozícii na svätú spoveď do stredy každý deň od 17.00 (do 

stredy). Spovedáme v presklených priestoroch bočných vchodov do kostola. Prípadné zmeny ohlásime na 
nástenke a na webe farnosti (resp. facebooku farnosti). 

Rorátne omše 
Každý pracovný deň o 6:15 hod. až do 24. decembra (vrátane). 

Betlehemské svetlo 
Po sv. omšiach si môžete odniesť betlehemské svetlo do svojich príbytkov. Svetlo bude k dispozícii 

vonku pri vchode do kostola. Môžete si ho prísť zobrať hocikedy. Areál kostola sa zatvára na noc po cca. 
22.00h. 

Dobrá novina 
Aj tento rok bude v našej farnosti prebiehať kolednícka akcia Dobrá novina. Tento rok sa získané 

prostriedky použijú na podporu projektov Arcidiecéznej charity v Tororo v Ugande. Vzhľadom k 
momentálne situácii nebudú koledníci koledovať po bytoch ako obyčajne, ale zakoledujú po niektorých 
omšiach na Slávnosť Narodenia Pána priamo v kostole, pokiaľ to situácia dovolí.  Kto bude chcieť prispieť 
na Dobrú novinu, môže tak urobiť priamo na účet uvedený na stránke www.dobranovina.sk, alebo v 
hotovosti pri východe z kostola na Slávnosť Narodenia Pána koledníkom do označenej pokladničky. 

Úradné hodiny  
Úradné hodiny v tomto týždni nebudú. 

Ofera 
Na sviatok Narodenia Pána a na sviatok Svätej rodiny bude po sv. omšiach obvyklá vianočná 

a hodová farská ofera. Za vaše milodary vám ďakujeme. 

Trojkráľové požehnanie 
 Trojkráľové požehnanie tento rok nebudeme udeľovať po domoch. Môžete si zobrať domov 
trojkráľovú posvätenú vodu a urobiť si malý rodinný obrad s prosbou o požehnanie svojho príbytku. 
Požehnanie udelíme na Zjavenie Pána v kostole všetkým, ktorí majú úmysel mať požehnaný svoj dom. 


