
  
 
 
 

 
 

OZNAMY PO 6. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

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

Pandemická situácia, COVID automat 
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.  
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. 
Vývoj epidemiologických opatrení a obmedzení v živote Cirkvi sa bude riadiť podľa schváleného 

COVID AUTOMATu.  
 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
14. 2. 

6. NEDEĽA  
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  

 ĽM + rodičia 
9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + Pavol Behúl 
 ĽM + rodičia Anna a Štefan 

Pondelok 
15. 2. 

 
 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

18.00  ML + Pavol 

Utorok 
16. 2. 

  ĽM + rodičia Milan a Hedviga Pavúkoví 
18.00 JV Za Božiu pomoc pre rodičov 

Streda 
17. 2. 

POPOLCOVÁ STREDA 
 ML Za duše v očistci 

18.00 JV Za Božiu pomoc pre Mateja 

Štvrtok 
18. 2. 

 
 JV + Peter 

18.00 ML + Anastázia Salmášová 

Piatok 
19. 2.  

 ĽM  

18.00 JV + Anton a Rozália Cvečkoví a rodičia z oboch strán 

Sobota 
20. 2. 

 
7.30 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

   

Nedeľa 
21. 2. 

1. PÔSTNA NEDEĽA 

 ĽM + sesternica Alena 
9.00 JV Za farníkov  
10.30 ML + rodičia, brat a Matej 

 ĽM  



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 záujmu 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. Upierajme svoju pozornosť srdca na Ježiša, ktorý je stále 
Boh s nami v bohostánku, v myšlienkach, pokľaknutím, prežehnaním, krátkou adoráciou. V prípade 
akejkoľvek 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.  

Odprosujúca pobožnosť – úplné odpustky 
 Dnes v nedeľu, pondelok a utorok je odporúčané vykonať si odprosujúcu pobožnosť za hriechy 
spáchané vo fašiangovom čase. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii 
aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. 
otca, vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj k ľahkému) získať úplné odpustky. 

Popolcová streda 
Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Popolcová streda je deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu 

(od 14. roku), ktoré sa nemôže nehradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená, že sa môžeme iba raz do 
dňa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa – od 18. do 60. roku 
života). Tento rok nemôžeme začať pôstne obdobie vonkajším obradom uloženia popola, o to viac sa 
snažme o vnútorné obrátenie, intenzívnejší život modlitby, pôstu a almužny (služby blížnemu). 
„Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, 
trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ (Joel 2, 13) 

Úplné odpustky v pôstnom období 
– Kto koná pobožnosť Krížovej cesty (za obvyklých podmienok)  
– Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu (za obvyklých podmienok).   

Zbierka na charitu 
Je možné prispieť na náš účet s poznámkou Charita (potom zašleme milodary na účet charity) alebo 

priamo Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete opäť podporiť aj online cestou na webovej 
stránke: www.precharituba.sk. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu. Za vaše milodary vás Pán 
Boh odmeň!  

Haydnovo oratórium Sedem Kristových slov na kríži online 
Na budúcu 1. pôstnu nedeľu Vás pozývame online Oratórium (duchovný koncert a meditácie), 

ktoré budeme prenášať online z nášho kostola o 20.00h. Toto Heydnovo hudobné veľdielo si vypočujeme 
v podaní Collegia Wartberg pod vedením fenomenálneho hudobníka Jána Krigovského. Zaznejú meditácie 
o. Juraja Vitteka. Pri tejto príležitosti sa vykoná aj profesionálna nahrávka celého večera. 

Ponuka Rádia Mária  
Rádio Mária v súčasnosti vysiela cez internet a DAB+ (digitálne rozhlasové vysielanie).  Na 

svojich internetových stránkach ponúka preto nový typ rádio prijímača, určeného pre príjem DAB+ 
signálu, ktorý sa dá objednať na 0919 233 529 alebo info.slo@radiomaria.org . 


