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Úmysly sv. omší 
 

Po Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka 17:30 Za zdravie a BP pre Andreu  

Ut  6:30 + manžel Mikuláš a rodičia Sklenkovi 

Str 
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – 
sviatok 

17:30 + Brigitta Irrgang 

Štv 
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - 
spomienka 

17:30 + Adela Vagáňová 

Pia 
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), 
panny a učiteľky Cirkvi - spomienka 

6:30 
BP a dary DS pri štúdiu pre vnučku Pavlu a vnuka 
Petra 

17:30 + Ladislav Procházka st. 

So Svätých anjelov strážcov - spomienka 
6:30 + Mária 

17:30 BP a ochranu rodiny 

Ne 27. nedeľa v cezročnom období 

7:30 Za členov ružencového bratstva 

9:00 Farský kostol: Za BP a zdravie pre Máriu 

9:00 Horný koniec: Za farnosť 

10:30 
Nová Lehota: Poďakovanie za zdravie a požehnanie 
detí s rodinami s prosbou o ďalšiu pomoc a ochranu 

10:30 + otec Rudolf 

 

Príležitostné oznamy 

1. Covid 19 AUTOMAT. Od pondelka 13. septembra 2021, okres Prievidza je zaradený v rámci tzv. COVID 

AUTOMATU do stupňa OSTRAŽITOSŤ, ktorý je znázornený oranžovou farbou. V našej farnosti sme sa 

rozhodli fungovať v režime ZÁKLAD, čo znamená, že na sv. omšiach sú vítaní všetci bez rozdielu a môže 

byť obsadených 25% z celkovej kapacity kostola na sedenie, vo farskom kostole 80 veriacich a zároveň 

je povinný zoznam účastníkov, stále pri dodržiavaní R-O-R. Prosím o dodržiavanie odstupov. Ďakujem vám 

za vašu trpezlivosť a vzájomnú úctu.  

2. Sv. omše počas covid automatu. Vzhľadom k tomu, že od pondelka sa menia pravidlá na hromadné 

podujatia v našom okrese, so sv. omšami bude nasledovne: vo farskom kostole v týždni sv. omše 

zostávajú zatiaľ nezmenené (bude otvorené aj prvé poschodie chóru). V nedeľu pridávame vo 

farskom kostole sv. omšu o 9:00 hod. Prosím, keby ste v nedeľu chodili iba na jednu sv. omšu. To 

znamená, že ak pôjdete v sobotu večer, v nedeľu prenechajte miesto v kostole pre druhých. 

Taktiež, tým, že budeme fungovať v režime ZÁKLAD, teda vstup pre všetkých, na základe 

rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR sme povinný preventívne uchovávať zoznam 

všetkých účastníkov. Na zjednodušenie tejto procedúry vás prosíme o vyplnenie lístka s vašimi 

osobnými údajmi, ktoré nám odovzdáte a do pripraveného diára budete pri každej bohoslužbe písať 

len číslo, vyznačené na vašom lístku. Ďakujem za porozumenie i ústretovosť!  

 

O Z N A M Y  
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

27.9. – 3.10. 2021 
 

 

mailto:kancelaria@farnosthandlova.sk
http://www.farnosthandlova.skf/


RKC, Farnosť Handlová, Nám. baníkov 23/21, 972 51 Handlová tel: 046/5475047 e-mail: kancelaria@farnosthandlova.sk   
web: www.farnosthandlova.sk facebook: Farnosť Handlová 

3. Nová Lehota. Budúcu nedeľu, 3.10.2021, bude sv. omša aj na Novej Lehote, o 10.30 hod. 

4. Farská ofera. Minulú nedeľu bola farská ofera na potreby farnosti. Vyzbieralo sa 873,- EUR (farský 

kostol: 727,- EUR; horný koniec 119,- EUR; Nová Lehota 27,- EUR). Ďakujem za vaše dary! 

5. Mesiac modlitby sv. ruženca. Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Každý deň 

pred večernými sv. omšami (okrem piatku) sa budeme spoločne modliť túto modlitbu, ktorá je 

nazývaná aj Bibliou chudobných. Každý deň iná skupina veriacich: pondelok – MUŽI, streda – 

KŇAZI, štvrtok – ŽENY. Pozývam a povzbudzujem rodiny, aby si našli každý večer čas na 

spoločnú modlitbu ruženca alebo aspoň modlitbu jedného desiatku ruženca. 

6. Ikona Panny Márie. Pápežské misijné diela každý rok organizujú zbierku na podporu rôznych 

misijných aktivít misionárov po celom svete. Tento rok pripravili ikonu Panny Márie, Matky 

Eucharistie s krátkou úvahou a modlitbou. Ak by ste mali záujem, môžete si ju vziať a súčasne 

finančne podporiť ich aktivity.  

7. Príprava na 1. sv. prijímanie. Budúci piatok 1.10.2021 o 18.30 hod., Bude prvé stretnutie detí 

a rodičov pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie. 

8. Príprava na krst a birmovku. Budúcu sobotu 2.10.2021 o 18.30 hod. bude prvé stretnutie 

birmovancov, teenagerov i dospelých, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie sv. krstu alebo sv. 

birmovania. 

9. Zbierka pre Kubu. Dnes na záver sv. omší je zbierka pre Kubu, ktorú vyhlásila KBS. Požiadali nás 

prečítať tento krátky oznam: Povzbudení návštevou a podnetmi Sv. Otca rozhodli sa slovenskí 

biskupi vyhlásiť v dnešnú nedeľu, 26.9.2021, vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na 

pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Sv. Otca, ktorý 

opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, ostávajú však 

prehliadaný. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia 

narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť 

za čo vďační a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim 

cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. 

Ďakujeme za vaše dary! 
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