
  
 
 
 

 

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 
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 

Liturgický kalendár Úmysly 

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 

Pondelok 
3. 5. 

SV. FILIPA A JAKUBA, 
APOŠTOLOV, SVIATOK 

7.00 JV + syn Igor, zať Ján, brat Ladislav a manželka 
Sabina 

18.00 
(stream) ML + Mária Kanáliková, Zuzana Horváthová 

Utorok 
4. 5. 

sv. Florián, mučeník, ľ.spom.  
7.00 ML Za Božiu pomoc a obrátenie pre rodinu 

18.00 
(stream) JV Za ochranu a Božiu pomoc pre Slovensko 

a ukončenie pandémie 

Streda 
5. 5. 

 
7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre Ninu a Moniku 

18.00 
(stream) ML + rodičia Štefan a Irena a brat Peter 

Štvrtok 
6. 5. 

 
7.00 ML + príbuzní 

18.00 
(stream) JV + mama Júlia starí rodičia a krstní rodičia 

Piatok 
  7. 5. Prvý piatok v mesiaci 

7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre Richarda, Martina 
a Luciu 

18.00 
(stream) ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana 

Sobota 
8. 5. 

 
7.30 
(stream) JV Za Božiu pomoc pre priateľov 

   

Nedeľa 
9. 5. 

6. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

7.30 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana 
9.00 
(stream) JV Za farníkov  

10.30 
(stream) JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

18.00 JV + Mária Lenčéšová 



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. 

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

Prvý piatok 
Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00-18.00. 

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. 

Lectio divina  
V stredu 5. mája 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom 

Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Ak vás vedie 
Duch, nie ste pod zákonom (Gal 5, 16-26). 

Ponuka - časopis Rozmer  
V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý 

čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Venuje sa aktuálnej problematike nových náboženských 
hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam. 
Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt. 
Záujemcovia si časopis môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; 
alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Existuje možnosť objednať si 
za zvýhodnenú cenu aj staršie ročníky.  

Stránka Bratislavskej arcidiecézy na sociálnej sieti Instagram 
Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti Instagram. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah. 

Viac informácií v liste mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy a na samotnej stránke na sociálnej sieti. 

OHLÁŠKY PRED KŇAZSKOU VYSVIACKOU 
PETER REPKO, narodený dňa 12. novembra 1993 v Bratislave, syn Jána a Zuzany, rodenej Kubičkovej, diakon 

pôsobiaci v Bratislavskej arcidiecéze, bude dňa 12. júna 2021 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej 
cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade. 

Birmovka 
V sobotu o 10.00h bude v našom kostole vyslúžená sviatosť birmovania pre birmovancov z farnosti 

Sedembolestnej Panny Márie. Z dôvodu pandemických obmedzení sme poskytli náš kostol a pastoračné centrum, 
ktorý má veľkorysejšie možnosti. 

Výzva Svätého Otca k modlitbe svätého ruženca v mesiaci máj za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského 
a pracovného života 

„Svätý Otec si prial zapojiť do tejto iniciatívy všetky svätyne, aby sa ich prostredníctvom vytvorila modlitba celej 
Cirkvi,“ píše Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Na svojej internetovej stránke už zverejnila program 
modlitbového „maratónu“ s mottom „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5). V jednotlivých svätyniach bude 
modlitba prebiehať počas celého dňa. Májové ružencové modlitby budú prenášané z 30 vybraných mariánskych 
svätýň (zoznam) vždy o 18. hodine večer nášho času. Na záver ruženca sa odporúča spev Salve Regina (Zdravas‘, 
Kráľovná), Loretánske litánie a osobitná modlitba k Panne Márii v situácii pandémie. Ako záver dňa je vhodná 
modlitba „Rozpamätaj sa, Panna Mária“. Každodenným pozvaním k modlitbe vždy o 18. hodine nášho času 
jednotlivé svätyne napomôžu tomu, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe 
ruženca na zastavenie pandémie.“ Každý individuálne alebo aj spoločne pred večernou svätou omšou sa spojme s týmto 
úmyslom s celou Cirkvou pri každodennej modlitbe svätého ruženca. 


