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F A R S K É   O Z N A M Y 
9. november – 15. november A. D. 2020 

 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 

Po  9.11. Výročie posviacky Lateránskej 
baziliky, sviatok 18:00 Na úmysel darcu 

Ut  10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža 
a učiteľa Cirkvi, spom.     

St  11.11. Sv.Martina z Tours,biskupa,spom. 18:00 Ö Anna a za Božiu pomoc rod. Forgáčovej 
Št  12.11. Sv. Jozafáta, biskupa 

a mučeníka, spom.   7:30 Ö František, Emília Šípkovci, syn František a 
Ivan 

Pia 13.11. féria 18:00 Ö manžel Ondrej 1. výr. 
So 14.11. Výročie posviacky chrámu, 201 

rokov, slávnosť   9:00 Ö Emília Gregorčoková 
Ne 15.11. Sv. Martin z Tours, slávnosť   9:00 Za farnosť 
v V pondelok môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne 

navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha. 

v V štvrtok a piatok doobeda plánujem navštíviť chorých a vyslúžiť im sviatosť zmierenia 
a pomazanie chorých. Pred tým, ale všade zavolám a budem sa informovať, či môžem prísť. 

v V sobotu slávime slávnosť Výročie posviacky chrámu. 

v V sobotu poobede o 14:00 hod. bude pohrebná sv. omša za nášho zosnulého brata Milana 
Barlu, ak sa dovtedy nič nezmení. Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, 
čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m 
rozstupy v exteriéri). 

v Budúcu nedeľu budeme sláviť Hodovú slávnosť nášho patróna Sv. Martina. Žiaľ, okolnosti 
nám to nedovolia patrične osláviť za účasti nás všetkých a tiež slávnostného kazateľa, preto to 
tohto roku každý oslávime sami doma, duchovne spojení. 

v Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 29.10.2020 je od 2.11.2020 opäť možné sláviť verejné 
bohoslužby. Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 
účastníkov. Teda u nás sa sv. omše budú sláviť len za účasti rodiny s počtom max 5 osôb, 
na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená. V nedeľu len za nutnej asistencie bude len 
jedná sv. omša o 9:00 hod. streamovaná. Služba lektorov pokračuje podľa platného rozpisu, 
avšak sv. omše sa môže zúčastniť len jeden z dvojice (prosím, dohodnite sa medzi sebou).  

v Stále platí povinnosť v kostole nosiť rúška, dezinfekcia rúk, ruky sa nepodávajú, dodržiavanie 
odstupov 4m okrem spoločnej domácnosti a sv. prijímanie sa podáva do rúk.  
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v Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 
0927. Zbierka na potreby kostola z predchádzajúceho týždňa na účet bolo 340€, zvonček na 
účet bol 20€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.  

v Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu 
získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety 
žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. Okrem toho starí, 
chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu 
obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať úplné 
odpustky za zosnulých aj na diaľku. Treba, aby sa v duchu spojili so spoločenstvom Cirkvi, 
zriekli sa náklonnosti k akéhokoľvek hriechu a vzbudili si úmysel splniť, hneď ako sa to bude 
dať, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 
Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlili nejakú 
modlitbu za zosnulých (napr. ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý 
ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi 
modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných 
v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy 
vlastného života). 

v Modlitba za Slovensko 
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho 
mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými 
pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, 
čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a 
spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj 
nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a 
morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, 
bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a 
zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť 
a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše 
prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. 
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a 
dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich 
pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého 
daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze 
tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. 
Amen. 

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého 
písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu. 

v Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi akokoľvek pomáhajú a starajú sa o mňa. Pán Boh 
vám zaplať a požehnaj + . 

      Martin Pečarka 
farský administrátor 


