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F A R S K É   O Z N A M Y 

19. október – 25. október A. D. 2020 

 

 Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev 
na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté 
koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, 
prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Kto 
nemá prístup na internet, môže dať peniaze mne a ja to tam pošlem. Za Vaše milodary Vám 
vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. 

 Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra 
večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. 
Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné 
ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Po konzultácii s Úradom 
verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo 
sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva 
možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj 
v Českej republike. 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). Rodina, ktorej úmysel je v rozpise sv. omší 
môže prísť v maximálnom počte 5 osôb. Ak tento počet nenaplníte, pozvite niekoho 
známeho alebo zavolajte na farský úrad (tel. 0908 256 527). Pán farár následne osloví niekoho 
z asistencie (kostolník, miništrant, lektori), aby mu pomohol pri slávení liturgie. 

 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.  

 Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 
0927. Zvonček na kostol a milodar na kanceláriu z predchádzajúceho týždňa v hotovosti spolu 
bolo 165€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

Deň Liturgické slávenie čas Úmysly sv. omší 
Po  19.10. féria 18:00  manžel Ondrej Krajči, 1. výr. 
Ut  20.10. féria   7:30  členov SSV 
St  21.10. féria 18:00  Milan Pavlák, 2. výr. 
Št  22.10. Sv. Jána Pavla II. pápeža, spom.   7:30  rod. Ivanič, Martin, Juliana a syn Ján 
Pia 23.10. féria 18:00  manžel Martin 
So 24.10. féria   7:30  Stanislav Gregor a rodičia 
Ne 25.10. Tridsiata nedeľa cez rok   9:00 Za farnosť 



 Fórum života aj tento rok pripravuje jednu z najväčších vzdelávacích a duchovných pro-life 
kampaní na Slovensku – Sviečku za nenarodené deti. Jej hlavným mottom je výzva Rozsvieťme 
Slovensko, ktorá je pozvaním pre ľudí, aby zapálili 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých 
verných zosnulých, sviečku (doma, v chráme, pri pamätníku...), a dali tak najavo, že patria k tým, 
ktorí ľudský život považujú za vzácny už od momentu počatia. Náš BÚ BB aj tento rok 
podporuje túto kampaň, najmä duchovne. Bližšie informácie o Sviečke za nenarodené deti sú na 
stránke sviecka@forumzivota.sk  

 Hudobná sekcia Diecéznej liturgickej komisie ponúka dekanátom aj v tomto školskom roku 
(2020/2021) školenia pre organistov a ostatných hudobníkov. Témy:  

I) Spevy ordinária svätej omše.  
II) Žalmy a ostatné omšové medzispevy.  
V prípade záujmu mi dajte vedieť, aby som vás nahlásil. 

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

      Martin Pečarka 
farský administrátor 


