
  
 
 
 

Oznamy po Kvetnej nedeli 

 

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

Streamovanie počas Veľkého týždňa 
Večerné omše od pondelka do stredy bude streamované o 18.00h. Na Zelený štvrtok 

budeme streamovať svätú omšu o 18.30h. Na veľkonočnú nedeľu bude streamovaná farská svätá 
omša o 9.00h a večer v TV Lux je možné sa duchovne spojiť so slávením svätej omše, ktorú bude 
sláviť farár o. Juraj Vittek. 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
28. 3. 

KVETNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA UTRPENIA 

PÁNA 

   
9.00 
(stream) JV Za farníkov  

11.00 
(stream) ML Za dobrodincov chrámu 

   

Pondelok 
29. 3. 

 
 ĽM Za Božiu pomoc pri pôrode pre dcéru 

18.00 
(stream) ML + Vladimír, rodičia a súrodenci 

Utorok 
30. 3. 

 
 ĽM + príbuzní 

18.00 
(stream) JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mikulovú 

Streda 
31. 3. 

 
 ĽM  

18.00 
(stream) ML Na úmysel (ML) 

Štvrtok 
1. 4. 

ZELENÝ ŠTVRTOK 
   

18.30 
(stream) JV Na úmysel (JV) 

Piatok 
2. 4. VEĽKÝ PIATOK 

8.00 
(stream)  Ranné chvály 

  Slávenie utrpenia a smrti Pána (odporúčame spojiť sa 
so slávením v katedrále alebo vo Vatikáne) 

Sobota 
3. 4. 

BIELA SOBOTA 

8.00 
(stream)  Ranné chvály 

  
Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania 
(odporúčame spojiť sa so slávením v katedrále alebo vo 
Vatikáne) 

Nedeľa 
4. 4. 

VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA 

 ĽM Za Božiu pomoc pre rodinu Černých 
9.00 
(stream) JV Za farníkov  

   
18.30 
(TV Lux) JV  



Obrady Veľkonočného trojdnia 
Pápežská kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala na Popolcovú stredu nótu 

o odporúčaniach pre tohtoročné slávenie Veľkej Noci. Okrem iného v nóte čítame: „Používanie 
sociálnych médií veľmi pomohlo duchovným pastierom ponúknuť podporu a blízkosť svojim 
komunitám počas pandémie. Popri kladných výsledkoch sa však objavili i problematické aspekty. 
Pri sláveniach Veľkého týždňa sa navrhuje uľahčiť a uprednostniť mediálne šírenie slávení, 
ktorým predsedá biskup, a povzbudiť veriacich, ktorí nemôžu navštevovať svoj vlastný kostol, 
aby na znak jednoty sledovali diecézne slávnosti.“ Preto sme sa rozhodli, že veľkopiatočné obrady 
a slávenie veľkonočnej vigílie nebudeme streamovať, ale vás, našich farníkov, povzbudíme, aby 
ste sa spojili duchovne (aj prostredníctvom prenosov) so slávením v katedrále (TV Lux) alebo vo 
Vatikáne. Nóta povzbudzuje aj „k príprave vhodných pomôcok pre rodinnú a osobnú modlitbu, 
aj s využitím niektorých častí Liturgie hodín“. Preto v piatok a sobotu ráno o 8.00h budeme 
streamovať ranné chvály liturgie hodín, aby sme sa aj ako farnosť mali možnosť stretnúť 
v modlitbe Cirkvi.  

Kongregácia úprimne ďakuje biskupom a biskupským konferenciám za ich pastoračné 
reagovanie na rýchlo sa meniacu situáciu v priebehu roka: „Sme si vedomí, že urobené 
rozhodnutia nebolo pre duchovných pastierov a veriacich laikov vždy ľahké prijať. Každopádne 
vieme, že boli robené s cieľom zabezpečiť, aby sa posvätné tajomstvá slávili spôsobom čo možno 
najúčinnejším pre naše komunity, s ohľadom na spoločné dobro a verejné zdravie.“ 

Snaha o dosiahnutie legálnej možnosti individuálnej pastorácie 
Predseda KBS, Mons. Stanislav Zvolenský sa obrátil otvoreným listom na ministra 

zdravotníctva, v ktorom ho dôrazne žiada o možnosť aspoň individuálnej pastorácie 
a individuálnej možnosti vysluhovania sviatostí veriacim aj počas lockdownu. Budeme sa 
postupne snažiť byť Vám individuálne k dispozícii na svätú spoveď a sväté prijímanie. Tých, ktorí 
svätú spoveď nevyhnutne nepotrebujú (nemajú vedomie ťažkého hriechu), aby spoveď ešte 
odložili, a dali prednosť tým, ktorí ich nevyhnutne potrebujú v životných zápasoch pre 
zachovanie nadprirodzenej Božej milosti v srdci. V prípade túžby po individuálnom prijatí 
sviatostí nás kontaktujte telefonicky (SMS) alebo emailom (prípadne cez sociálne siete), a budeme 
hľadať spôsoby sprostredkovania sviatostí (rozložené v čase aj počas veľkonočného obdobia, ktoré 
trvá niekoľko týždňov). Budeme okrem toho dúfať aj v postupné zlepšovanie epidemiologickej 
situácie. V čase nedostupnosti sviatostí si intenzívne vzbudzujme túžbu po nich a pevné 
predsavzatie ich prijať, keď to bude možné.  

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

administratívnej služby nás kontaktujte telefonicky alebo emailom na svatarodina@gmail.com. 
Prosíme, aby ste odložili nie nevyhnutné veci po skončení karantény. 

  


