
  
 
 
 

 
 

OZNAMY PO 4. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

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

Fatinská sobota 
V sobotu bude o 7.30 h. modlitba sv. ruženca a po ňom svätá omša.  

Pandemická situácia 
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje 

slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a 
eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
31. 1. 

4. NEDEĽA  
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  

 ĽM Za uzdravenie Štefana 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + Anna, Ján, Margita, Peter 
 ĽM + Mária 

Pondelok 
1. 2. 

 
 ĽM + manželia Agnesa a Vincent a dcéra Mária  

18.00  ML + Pavol, Milinka, Mária, Gabriel 

Utorok 
2. 2. 

OBETOVANIE PÁNA 
SVIATOK 

 ML + Margita 

18.00 JV + manželia Ján a Mária, dcéra Elena, syn 
Vladimír  s manželkou a deťmi 

Streda 
3. 2. 

sv. Blažej, biskup a mučeník, 
ľ.spom.  

sv. Oskar, biskup, ľ.spom. 

 ĽM + Zoltán Bende 

18.00 ML + rodičia Juraj a Anna a starí rodičia z oboch 
strán 

Štvrtok 
4. 2. 

 
 ML + otec Silvester 

18.00 JV Poďakovanie za 70 rokov života 

Piatok 
5. 2. 

sv. Agáta, panna a mučenica, spom. 

Prvý piatok v mesiaci 

 ĽM Za Božiu pomoc pri štúdiu 

18.00 ML Za pomoc pri nesení kríža 

Sobota 
6. 2. 

sv. Pavol Miki a spoločníci 
mučeníci, spom. 

Fatimská sobota  

8.00 ML Za ružencové bratstvo 

   

Nedeľa 
7. 2. 

5. NEDEĽA  
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

 ĽM Za Božiu pomoc a pokoj v rodine 
9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a 
Martušku 

 ĽM + rodičia Štefan a Mária 



biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež 
prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby 
vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné 
streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie 
súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. 
Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, 
aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, 
zapísaných úmyslov, atď. 

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov 
vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. 

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka 
verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. 

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti 
zomierajúcemu. 

Streamovanie omší 
Z nášho kostola budeme naďalej streamovať večerné sväté omše. 

Úmysly omší 
Úmysly svätých omší budú odslúžené podľa rozpisu vo farských oznamoch. Niektoré z nich budú 

slúžené súkromne. Pri úmysle v oznamoch nájdete iniciály kňaza, ktorý ju odslúži a ktorému môžete 
dodatočne odovzdať milodar (môžete to urobiť osobne alebo v úradných hodinách). 

Je možnosť dať si zapísať úmysel sv. omše. V prípade azáujmu nás kontaktujte telefonicky alebo 
emailom na svatarodina@gmail.com.  

Duchovný život počas pandémie 
Povzbudzujeme Vás, aby ste sa v tomto čase lockdownu duchovne neopúšťali. Práve naopak, nech 

je to čas intenzívnej modlitby a túžby po sviatostiach. Kostol bude bývať otvorený v časoch 10.00-12.00, 
15.00-17.00h, ak nám to iné povinnosti dovolia. V prípade nevyhnutnej potreby sa na nás môžete obrátiť 
telefonicky alebo emailom. 

Kancelária farského úradu 
Kancelária farského úradu je zatvorená kvôli lockdownu. V prípade akejkoľvek potreby nás 

kontaktujte telefonicky alebo emailom na svatarodina@gmail.com.  


