
  
 
 
 

 

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

Streamovanie počas Veľkého týždňa 
Večerné omše od utorka budú streamované o 18.00h. 

Oratoriánsky večer slova a hudby 
Po Haydnových siedmich slovách počas pôstu, za ktoré ste nám mnohí vyjadrili vďačnosť, 

ponúkame ďalší večer, tentokrát veľkonočný, na posilnenie radosti Zmŕtvychvstania na 
VEĽKONOČNÝ PONDELOK. Pripravili sme online program spolu s majstrom slova DANIELOM 
HEVIEROM, okrem iného aj naším farníkom, ktorého slová na spôsob rodinnej atmosféry 
Oratória svätého Filipa Nériho budú sprevádzané mojou skromnou hudbou. Bude to večer, kedy 

Liturgický kalendár Úmysly 

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  

Pondelok 
5. 4. 

Veľkonočný pondelok 
9.00 
(stream) JV + st. Rodičia z oboch strán 

   

Utorok 
6. 4. 

Veľkonočný utorok 
 ĽM + Mária, Mikuláš 

18.00 
(stream) ML + rodičia z oboch strán a príbuzných 

Streda 
7. 4. 

Veľkonočná streda 
 ĽM + krstný otec 

18.00 
(stream) ML + Alžbeta, Štefan 

Štvrtok 
8. 4. 

Veľkonočný štvrtok 
   

18.00 
(stream) JV Za Božiu pomoc pre Matúša a Antona 

Piatok 
9. 4. Veľkonočný piatok 

 ĽM Za Božiu pomoc pre seminaristov a kňazov 

18.00 
(stream) ML Za manžela (František Janech) 

Sobota 
10. 4. 

Veľkonočná sobota 
7.30 
(stream) JV Za ružencové bratstvo 

   

Nedeľa 
11. 4. 

2. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

NEDEĽA BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA 

 ĽM Poďakovanie za 60 rokov života 
9.00 
(stream) JV Za farníkov  

10.30 
(stream) ML  Za požehnanie pre Jozefa s rodinou 

   



ako emauzskí učeníci chceme zažiť, aby sa k nám pridal sám Vzkriesený a "zahoreli nám srdcia". 
Hudobnými hosťami budú Ján Krigovský a naši farníci Milan Masiarik a Martin Búran. Tešíme sa 
na spoločný večer, kedy sa stretneme online, ale reálne, a povzbudíme sa napriek pandemickej 
izolácii. 

Snaha o dosiahnutie legálnej možnosti individuálnej pastorácie 
Je oficiálne povolená individuálna pastorácia. Kostol bude od utorka otvorený celý deň pre 

súkromnú modlitbu. Prosíme, aby ste prichádzali na krátku, 15 minútovú modlitbu, s max. 
počtom 20 osôb. Budeme sa postupne snažiť byť Vám individuálne k dispozícii na svätú spoveď 
a sväté prijímanie. Prosíme, aby ste 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). Ešte bojujeme s únavou po Covide, ale budeme sa snažiť 
Vám byť k dispozícii. 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. 


