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Liturgický kalendár 
 

Nedeľa, 29.3. – KVETNÁ NEDEĽA 

Príležitostné oznamy 

1. Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca 2020. Dňa 

20.3.2020 Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že vzhľadom na šírenie koronavírusu a 

na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou 

koronavírusu, sa predlžuje doba bez verejných bohoslužieb v katolíckych kostoloch až do 

konca marca tohto roku. KATOLÍCKA TELEVÍZIA LUX v tieto dni vysiela sv. omše v priamom 

prenose v týchto časoch: PONDELOK až PIATOK: 7.00 hod.; 12.00 hod.; 18.30 hod.; 

SOBOTA: 7.00 hod.; 18.30 hod.; NEDEĽA: 10.00 hod.; 18.30 hod. 

 

2. Sv. omše za farnosť. My, vaši kňazi, slúžime každý deň tzv. súkromné sv. omše, v ktorých 

pamätáme na vás, osobitne na chorých a starých ľudí. V nedeľu o. Peter, farár farnosti, slúži 

o 9.00 hod.za celú farnosť. Vaše úmysly sv. omší budeme slúžiť po dohode s vami v iný termín, 

keď znova začnú verejné bohoslužby. V prípade, že chcete, aby váš úmysel bol odslúžený 

súkromne, dajte nám vedieť telefonicky (tel.: 046/5475047).  

 

3. Sv. spoveď a sv. prijímanie na požiadanie. Nakoľko sa blíži čas najväčších 

a najdôležitejších kresťanských sviatkov, Veľkej Noci, podľa predbežných informácií zrejme 

nebudeme môcť ich tento rok sláviť liturgicky v kresťanskom spoločenstve. Napriek tomu sme 

vám k dispozícií na vysluhovanie sv. zmierenia – sv. spovede. Nemôžeme zorganizovať 

spoločné spovedanie, ako v predchádzajúce roky, ale každý deň je farský kostol otvorený od 

16.00 do 17.00 hod., v nedeľu od 11.00 do 12.00 hod., kedy na požiadanie vás vyspovedáme. 

(Ak vám nevyhovuje tento čas, zavolajte na 046/5475047, radi si pre vás nájdeme iný 

čas.)  Aj v tejto situácií prosíme o zachovanie hygienických nariadení: každý penitent 

čakajúci na svätú spoveď má mať na tvári (na nose i ústach) rúško a zachovávať 

rozostupy medzi čakajúcimi penitentami minimálne 1,5 metra. Ďakujeme za 

porozumenie!  

 
4. SOS MODLITBA. Od pondelka, 30.3.2020, vám ponúkame novú službu s názvom SOS 

MODLITBA. Večer od 20.00 do 21.00 hod. sme vám k dispozícií na telefóne (0917/176 156), 

aby sme sa modlili spolu s vami na konkrétne úmysly. Uvedomujeme si, že tento čas je pre 

nás všetkých náročný, pre mnohých z nás ťažší z dôvodu samoty, strachu, pochybností, a iné, 

preto vám chceme byť k dispozícií, aby ste tú ťarchu nemuseli niesť sami. Táto služba modlitby 

bude prebiehať v našej farskej kaplnke, kde sa jeden z nás kňazov bude modliť pred 

Eucharistiou. 

 

O Z N A M Y  
5.  PÔSTNA NEDEĽA  – 

30. 3. – 5. 4. 2020 
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