
  

OZNAMY PO 1. PÔSTNEJ NEDELI 
 

 

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 
21. 2. 

1. PÔSTNA NEDEĽA  

 ĽM + sesternica Alena 
9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + rodičia, brat a Matej 
   

Pondelok 
22. 2. 

KATEDRA SV. PETRA, 
APOŠTOLA, SVIATOK 

 JV + Katarína 
18.00  ML Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Máriu 

Utorok 
23. 2. 

sv. Polykarp, biskup a mučeník 
 ML Przebłagalna o dar jedności w Duchu Bożym między pasterzami 

kosciola a ludem wiernym w łasce kroczenia ku życiu wiecznemu 

18.00 JV Poďakovanie za výročie svadby pre Jozefa a Boženu a za 
zdravie a Božiu pomoc pre deti Margarétu a Katarínu 

Streda 
24. 2. 

 
 ĽM Za Božiu pomoc pre Katarínu 

18.00 ML + manžel, rodičia, starí rodičia, krstní rodičia 
z oboch strán 

Štvrtok 
25. 2. 

 
 ĽM + Jozefína 

18.00 JV + rodičia a súrodenci, Terézia, Pavol, Ladislav 

Piatok 
26. 2.  

 JV + Vladimír Wäldl a rodičia 

18.00 ML + Imrich a Mária Černí, syn Mário a švagor Ernest 

Sobota 
27. 2. 

 
7.30 JV + Stanislav 

   

Nedeľa 
28. 2. 

2. PÔSTNA NEDEĽA 

 ĽM + manželia Ján a Mária a syn Ján 
9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + rodičia Ján a Mária (1. výročie) 
 ĽM S vďakou za zdravie a Božiu pomoc 



Jarné kántrové dni 
budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je 

príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 

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).   

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 
duchovnej potreby sa na nás môžete obrátiť individuálne telefonicky alebo emailom.  

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

administratívnej služby nás kontaktujte telefonicky alebo emailom na 
svatarodina@gmail.com.  

Haydnovo oratórium Sedem Kristových slov na kríži online 
Dnes večer na umocnenie duchovného prežívania pôstneho obdobia Vás pozývame 

na online Oratórium (duchovný koncert a meditácie) prenášané online z nášho kostola 
o 20.00h. Toto Haydnovo 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, ktorá bude 
neskôr vydaná na CD nosiči. 

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 . 

 


