
  

OZNAMY PO 2. 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 
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 

Pondelok 
1. 3. 

 
 ĽM + rodičia a sestra 

18.00  ML Za Božiu pomoc pre deti 

Utorok 
2. 3. 

  ĽM + rodičia Mária a Ján 

18.00 JV Za uzdravenie rodiny Ščipákovej a Pažitnej 
Streda 

3. 3. 
 

 ĽM + Margita 
18.00 ML Za obrátenie bratov 

Štvrtok 
4. 3. 

Sv. Kazimír 
 ML + rodičia 

18.00 JV Za nové kňazské a rehoľné povolania 

Piatok 
5. 3. Prvý piatok v mesiaci 

 JV Za požehnanie a pomoc pre rodinu Iľkových 

18.00 ML + rodičia Vít a Jana a starí rodičia 

Sobota 
6. 3. 

Fatimská sobota 
7.30 ML Modlitba sv. ruženca + sv. omša za ružencové 

bratstvo 
   

Nedeľa 
7. 3. 

3. PÔSTNA NEDEĽA 

 ĽM + manžel Anton 
9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML Za Božiu pomoc pre rodinu 

 ĽM Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka 
a poďakovanie za život 



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).   

Prvá sobota 
V sobotu Vás pozývame k zjednoteniu pri modlitbe svätého ruženca o 7.30, po ňom 

bude streamovaná svätá omša. 

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.  


