
  
 
 
 

 

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

Uvoľnenie opatrení 
 Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby, ale s obmedzeniami 

počtu. Prosíme o trpezlivosť. Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom 
okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného 
pre návštevníkov. Naše možnosti nám umožňujú prítomnosť cca. 70 osôb: 45 v kostole, 10 
v starom pastorku a 17 v novom pastorku (vchod cez kostol). Do počtu zúčastnených sa 
nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby (dieťa treba mať na kolenách alebo 
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Nedeľa 
25. 4. 

4. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

NEDEĽA 
DOBRÉHO PASTIERA 

7.30 ML Za Božiu pomoc pre Michala 
9.00 
(stream) JV Za farníkov  

10.30 
(stream) ML + Miloš Lopatka 

18.00 JV + Jozef 

Pondelok 
26. 4. 

 
7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre Ninu a Moniku 

18.00 
(stream) ML Poďakovanie za 40 rokov manželstva  

Utorok 
27. 4. 

 
7.00 ML + Mária 

18.00 
(stream) JV + Milan, rodičia, Daniela a Viera 

Streda 
28. 4. 

sv. Peter Chanel,  kňaz 
a mučeník, ľ.spom.  

sv. Ľudovít Mária Grignion z 
Montfortu, kňaz, ľ.spom. 

7.00 JV + Vincent, Angela, Karol, Alexandra, Margaréta, 
Marián, Margita 

18.00 
(stream) ML + Vladimír Holický 

Štvrtok 
29. 4. 

Sv. Katarína Sienská, panna 
a učiteľka Cirkvi, spolupatrónka 

Európy, sviatok 

7.00 ML Poďakovanie za 15 rokov manželstva 

18.00 
(stream) JV Za Božiu pomoc pre bratov 

Piatok 
30. 4. sv. Pius V., pápež, ľ.spom. 

7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre Ninu a Moniku 
18.00 
(stream) ML + manželia Boškoví dcéra Beata 

Sobota 
1. 5. 

SV. JOZEF ROBOTNÍK 
Fatimská sobota 

8.00 
(stream) ML Za ružencové bratstvo (sv. ruženec o 7.30) 

   

Nedeľa 
2. 5. 

5. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

7.30 ML + Mária 
9.00 
(stream) JV Za farníkov  

10.30 
(stream) ML Za duše v očistci 

18.00 JV + manžel Emil 



vedľa seba vzadu na lavičke). Prosíme, aby ste do kostola nechodili s detskými kočíkmi do 
detského kútika, ktorý teraz kvôli situácii nemôže spĺňať pôvodný účel. Majme ešte nejaký čas 
trpezlivosť. Treba dodržať nasledovné: vstup a pobyt v kostole len s náležite prekrytými hornými 
dýchacími cestami, pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu 
na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami 
(najmä pri svätom prijímaní); to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie 
je možné, dodržiavať respiračnú etiketu, z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú 
karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, sväté prijímanie sa 
podáva na ruku, vynecháva sa podávanie rúk pri znaku pokoja. Prosíme, aby ste boli navzájom 
ohľaduplní. Vzhľadom na obmedzený počet ľudí na omši sme ochotní rozdať sväté prijímanie aj 
mimo omše. Privítame Vaše návrhy, v ktorých dňoch a v ktorom čase by to bolo najlepšie. Rozpis 
svätých omší, spovedania a spovedania nájdete na nástenke a na webe. 

Zbierka na seminár 
V dnešnú nedeľu 25. 4. 2021 bude po všetkých sv. omšiach zbierka na seminár. Vašu 

veľkodušnosť nech Pán Boh odmení. 

Streamované sv. omše 
Večerné omše cez týždeň budú streamované o 18.00h, v sobotu 7.30, v nedeľu 9.00, 10.30. 

Kancelária farského úradu 
Od pondelka 26.4. 2021 bude kancelária farského úradu opäť pravidelne otvorená 

v pondelok, stredu a piatok v čase 16.00 – 17.00. 

Stretnutie ružencového bratstva 
bude v sobotu 1. mája 2021 o 7.30. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30 a po ňom o 8.00 

bude svätá omša. 

Úmysly omší 
Je naďalej možné si dať zapísať úmysly svätých omší: najlepšie emailom, smskou alebo 

telefonicky. 


