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Príležitostné oznamy 

1. Sv. omše. Vzhľadom na núdzový stav a zákaz vychádzania v období od 24.10. 

2020 do 1.11.2020, sv. omše nemôžu byť verejné slúžené. Veríme, že čoskoro 

v najbližších týždňoch, budeme môcť, hoc len v istými obmedzeniami sláviť verejné 

bohoslužby.  

2. Úmysly sv. omší. Počas tohto obdobia, my kňazi slúžime sv. omše súkromne. Sme 

si vedomí, že mnohí z vás, ktorí ste požiadali o odslúženie úmyslu sv. omše, túžite 

byť na nej prítomný. Preto tak ako aj na jar, sme sa rozhodli, že nahlásené 

úmysly sv. omší budú odslúžené len na požiadanie, nové 

úmysly je možné nahlásiť osobne, na tel. čísle: 046/5475047, alebo 

keď budete mať cestu do mesta, aj osobne na farskom úrade.  

3. Sme tu pre vás. Napriek mnohým obmedzeniam, ktoré nám táto situácia priniesla, my 

vaši kňazi sme tu pre vás. Každý deň vás sprevádzame svojimi modlitbami a pamätáme 

na vás pri sv. omšiach. V prípade potreby sme vám k dispozícií na fare, či už na osobný 

rozhovor alebo sv. spoveď. V prípade, že sa ocitnete v núdzi a potrebujete akúkoľvek 

pomoc, neváhajte sa nám ozvať, pokiaľ to bude v našich možnostiach, radi pomôžeme 

a poslúžime.  

4. Príspevok na farnosť. Farnosť môže existovať len vďaka príspevkom svojich veriacich. 

Pre tých, ktorí chcete môžete prispieť priamo na bankový účet farnosti v SlSp, a.s.: BIC: 

GIBASKBX, IBAN: SK40 0900 0000 0003 7179 3978. Ďakujem za vašu podporu!  

5. Úplné odpustky za zosnulých – tri rozšírené podmienky ich získania. Apoštolská 

penitenciária v Ríme vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta 

postihnutých koronavírusom a rozšírila bežné „novembrové“ možnosti a pod-mienky 

získania úplných odpustkov za zosnulých. 

 O Z N A M Y  
30. NEDEĽA V CEZROČ. OBDOBÍ 

26. 10. – 1. 11. 2020 
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- Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. 

novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca 

novembra. Tieto dni (osem možných) si veriaci môžu ľubovoľne vybrať sami – a 

nemusia ani súvisle nasledovať za sebou. Nová možnosť súvisí so zaistením väčšej 

zdravotnej bezpečnosti veriacich. 

- Aj úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných 

zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia 

sa Otče náš... a Verím v Boha..., môžu byť tento rok presunuté z 2. novembra 

nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, 

ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých 

veriacich. 

- 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). 
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