
 
 
 
 

 
 

Oznamy po nedeli Svätej rodiny 
 

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

Liturgický kalendár Úmysly 

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 Za Janku a jej rodinu 
18.00 JV + Miroslav 
19.30 ML Na úmysel 

Pondelok 
28. 12. 

SV. NEVINIATKA, 
MUČENÍCI, SVIATOK 

   
18.00  ML + rodičia z oboch strán 

Utorok 
29. 12. 

sv. Tomáš Becket, biskup a 
mučeník  

7.00 ML + starí rodičia z oboch strán 

   

Streda 
30. 12. 

    
18.00 JV Za Božiu pomoc pre rodičov 

Štvrtok 
31. 12. 

sv. Silvester I., pápež 
   

17.00 JV  Poďakovanie za celý rok 2020 

Piatok 
1. 1. 

PANNY MÁRIE 
BOHORODIČKY 

SLÁVNOSŤ 

 ĽM + Adolf 

9.00 JV Za farníkov  
10.30 ML + rodičia, brat a rodina z oboch strán 

 JV Za požehnanie pre rodinu Mikulových 
 ĽM Za milosť obrátenia a záchranu duše brata Jána 
 JV Za Božiu pomoc pre Ivetu 

Sobota 
2. 1. 

sv. Bazil Veľký a Gregor 
Naziánsky, biskupi a učitelia 

Cirkvi, spom. 

8.00 ML Za ružencové bratstvo  

   

Nedeľa 
3. 1. 

2. NEDEĽA  
PO NARODENÍ PÁNA   

 ĽM + Michal, sestra Helena 
9.00 
RTVS AK Za farníkov  

10.30 ML Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina 
   
 ĽM Za kňazov tejto farnosti 
   



Pandemická situácia a poďakovania 
Opäť sme na slávnosti pridali dve sväté omše. Prosíme, aby ste ich využili a rozdelili sa na 

jednotlivé omše. Vďaka všetkým, ktorí pripravili chrám a jeho okolie na sviatky, zvlášť pani kostolníčke 
a jej dcéram za krásnu výzdobu a náročnú službu, ktorú vyžaduje pandémia, skautom za inštaláciu 
jasličiek v exteriéri, všetkým ochotným farníkom, mužom za inštalovanie stromčekov, našim organistom, 
miništrantom, asistentom! Vďaka za krásnu výzdobu v interiéri i exteriéri kostola. Odmeňme sa svojím 
ohľaduplným a disciplinovaným správaním, ktoré prispôsobíme daným okolnostiam. DÔRAZNE 
ŽIADAME VŠETKÝCH, ABY STOLIČKY NEPREMIESTŇOVALI (ANI KEĎ IDE O MANŽELOV) A 
RODIČIA NECHODILI DO DETSKÉHO KÚTIKA S KOČÍKMI!! Nedá sa po každej omši upratovať. PO 
SVÄTÝCH OMŠIACH ČÍM SKÔR OPUSTITE KOSTOL (nezdržujte sa, prosím, na súkromnú modlitbu), 
ABY SA MOHOL DEZINFIKOVAŤ. TAKISTO SI POČAS OMŠE NEPODÁVAME RUKY, ANI KEĎ IDE 
O RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV. Platí naďalej oslobodenie od povinnosti zúčastňovať sa na svätej omši v 
nedeľu a v prikázaný 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. Buďme rozumní, 
nečakajme, kým nám niekto niečo zakáže, ale sami uvažujme, čo je v tejto vážnej situácii rozumné.  

Dobrá novina 
Aj tento rok prebieha v našej farnosti 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. Koledovali po niektorých 
omšiach na Slávnosť Narodenia Pána priamo v kostole.  Kto bude ešte chcieť prispieť na Dobrú novinu, 
môže tak urobiť v kostole do pripravenej pokladničky, alebo priamo na účet uvedený na 
stránke www.dobranovina.sk. Na webe našej farnosti nájdete kolednícke video, ktoré si pre Vás pripravili 
naši koledníci. 

Ofera 
Dnes na sviatok Svätej rodiny bude po sv. omšiach obvyklá 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. 

Stretnutie RB 
Bude v sobotu o 7.30h. Začne modlitbou sv. ruženca a o 8.00h bude sv. omša. 

Ďakovná pobožnosť na konci roka 
31.12. bude večerná sv. omša o 17.00 spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Sv. omša 

bude už zo slávnosti Bohorodičky, zaspievame TE DEUM. Obzrieme sa za uplynulým rokom v živote našej 
farnosti, oboznámime sa so štatistikami. 

Poďakovanie na konci roka 2020 
V noci vás pozývame aj na animovanú eucharistickú adoráciu od 23.30h spojenú s požehnaním 

o polnoci.  

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 
Kto sa pri verejnej pobožnosti v deň slávnosti Bohorodičky, 1. januára, zúčastní na speve alebo 

recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus, čiže Príď, Duchu Svätý Tvorivý, môže za obvyklých podmienok 
získať úplné odpustky.  

Úradné hodiny 
Úradné hodiny v tomto týždni nebudú. V prípade potreby sa na nás obráťte emailom alebo telefonicky.  


