
  
 
 
 
 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek 

 

Protiepidemiologické opatrenia 
Naďalej platí dočasná inštrukcia nášho otca arcibiskupa, že totiž pre každého kňaza našej 

arcidiecézy je záväzný spôsob podávania svätého prijímania na ruku.  

Spovedanie 
Na svätú spoveď budem k dispozícii cez pracovné dni 17.00-17.50 (utorok po rannej sv. 

omši). 

Anketa 
Chceli by sme vás povzbudiť, aby ste sa zapojili do ankety, ktorej zámerom je vytvoriť 

občiansku diskusiu ohľadom urbanistického rozvoja zóny tzv. Pápežskej lúky: 
https://kdh.sk/anketa/. Urbanistickí projektanti by mali brať do úvahy prepojenie medzi obytným 
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Nedeľa 
18. 7. 

16. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 JV + Imrich, Veronika, Štefan, Mária, Marta 

9.00 JV Za farníkov  

18.00 JV Za Božiu pomoc pre Moniku, Lenku, Martinu s 
rodinami 

Pondelok 
19. 7. 

  
   

18.00 JV + syn Michal, rodičia Katarína a Viliam 

Utorok 
20. 7. 

 
7.00 JV Za Božie požehnanie pre Magdu, Margarétu 

a Samuela 
   

Streda 
21. 7. 

 
   

18.00 JV + rodičia 

Štvrtok 
22. 7. 

Sv. Márie Magdalény, 
sviatok 

   

18.00 JV Za uzdravenie syna 

Piatok 
23. 7. 

Sv. Brigity, rehoľníčky, 
sviatok 

   

18.00 JV + Alžbeta a Ján 

Sobota 
24. 7. 

Sv. Šarbela Machlúfa, ľ. sp. 
   

   

Nedeľa 
25. 7. 

17. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 JV + syn Vladimír a manželka Zuzka 

9.00 JV Za farníkov  

18.00 JV + Michal, Terézia, Peter 



priestorom a správaním ľudí, potrebujú poznatky, ktoré umožňujú pochopiť procesy, symboliku a 
správanie osôb, musia brať do úvahy aj hodnotu, ktorou je kvalita života osôb, ich harmónia so 
životným prostredím, stretnutia a vzájomná pomoc. Aj preto je veľmi dôležité, aby názory 
miestnych obyvateľov prispievali k analýze urbanistického plánovania. Je potrebné mať starosť o 
verejné priestory, orientačné body a kľúčové stavby miest, ktoré posilňujú náš zmysel pre 
príslušnosť, náš pocit zakorenenosti, naše „cítenie sa ako doma“ v meste, ktoré nás obklopuje a 
zjednocuje. O pár týždňov nás navštívi pápež František, ktorý napísal: “Aké sú krásne mestá, 
ktoré aj vo svojom architektonickom pláne sú plné priestorov, čo spájajú, vytvárajú vzťahy a 
umožňujú spoznávať druhých.” (pápež František, Evangelii gaudium). Je dobré budovať niektoré 
verejné miesta (park, fontána, pamätník, scenéria, námestie), ktoré by chránili, ozdravovali, 
zlepšili alebo skrášlili niečo, čo patrí všetkým. Okolo nich sa rozvíjajú alebo obnovujú zväzky a 
vytvára sa nové miestne spoločenské tkanivo. Takto sa spoločenstvo oslobodzuje od konzumnej 
ľahostajnosti. Znamená to tiež kultivovať spoločnú identitu a históriu, ktorá sa uchováva a 
odovzdáva. Integrálna ekológia takéto miesta vníma ako ozdravenie pre mestský chaos, dopravné 
problémy a vizuálne a akustické znečistenie.	 Chesterton odhaľuje skutočný zdroj lásky k 
nejakému miestu: "Vráťme sa k najtemnejším koreňom civilizácie. Nájdeme ich zauzlené okolo 
nejakého posvätného kameňa alebo okolo posvätnej studne. Ľudia najprv preukazovali úctu k 
nejakému miestu, potom preň získavali slávu. Nemilovali Rím, pretože bol veľký. Bol veľký, lebo 
ho milovali." Petržalčania nepochybne majú Petržalku radi. Aj toto je príležitosť niečo pre ňu 
urobiť. Neodkladajte to: je možné sa zapojiť do konca júla. 


