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ÚMYSLY   
NA 44. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

26.10. Po VÍŤAZ 
Na úmysel Bohuznámej osoby 

Féria 
(zelená) 

27.10. Ut VÍŤAZ 
+ Viktória Novotná 

Féria 
(zelená) 

28.10. St OVČIE 
Za ZBP rodinu Štefan Šimčík 

SV. ŠIMONA A JÚDU, 
apoštolov, sviatok 

(červená) 

29.10. Št VÍŤAZ 
Za ZBP Žofia Hadvabná r. Forišová 

Féria 
(zelená) 

30.10. Pia 
OVČIE 

+ Jolana Jenčová 
VÍŤAZ 

Za ZBP Mária Forišová a jej rodinu 

Féria 
(zelená) 

31.10. So 
VÍŤAZ 

+ Valent, Mária, Ondrej a Mária 
Juraškovci 

Panny Márie v sobotu, 
ľubovoľná spomienka 

(biela) 

1.11. Ne 

VÍŤAZ 
+ Jakub a Mária 

OVČIE 
+ Róbert Kráľ 

VÍŤAZ 
Za farnosť 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, 
slávnosť 
(biela) 

 
 

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 



 
 
Spolu:  

• Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti.  
o Pozývame vás preto 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch a k modlitbe. 

Sviečku si môžete zakúpiť u nás v kostole   (1 Euro), ale môžete ju zapáliť aj virtuálne- na internete. 
Viac informácii nájdete na plagáte alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. 

• Svätá spoveď  
o sa nevysluhuje hromadne,  
o iba individuálne, na požiadanie.  
o Dám Vám aj sv. prijímanie.  

• Návšteva chorého v domácnosti  
o iba na požiadanie, za dodržanie všetkých hygienických nariadení. 

 
• Platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. 
•      Odpustky pre zosnulých v čase pandémie.  

o Odpustky pre zosnulých spojené s časom sviatku všetkých svätých a pamiatkou všetkých verných 
zosnulých bude kvôli okolnostiam pandémie možné získať nielen počas zvyčajných dní teda od 1. do 
8. novembra ale počas celého mesiaca november.  

o Keďže nebude možne, aby veriaci cestovali k hrobom svojich blízkych, odpustky bude možné získať 
aj tak že sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi,  a teda nemusia ísť fyzicky do chrámu či 
na cintorín, ale pomodlia sa doma s tým že sa zrieknu akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ich ako 
náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba 
na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia 
zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, 
svätý ruženec, korunku 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. 

•     Slávenie verejných sv. omší je od 24. 10. 2020 pozastavené  až do odvolania.  
o Slúžia sa iba súkromne, s úmyslom podľa vyhlásených oznamov.  

•     Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst.  
o Tieto obrady sa   môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. 

•     Krsty, sobáše a pohreby sa vysluhujú v kostole s obmedzením, 1 osoba na 15 m2 (vo Víťaze 37 ľudí,  
v Ovčí 28 ľudí), vonku nie je počet limitovaný, je nutné dodržiavať 2 m rozostupy. 

Víťaz: 
•      Kostol je otvorený iba pre súkromnú modlitbu   

o cez týždeň  
 od 08.00 - 18.00 

o  v nedeľu  
 od 12.00 - 18.00  

Ovčie:  
• Kostol je otvorený iba pre súkromnú modlitbu   

o v nedeľu 
 od 13.30 - 15.00 

http://www.sviecka.forumzivota.sk/
https://farnostvitaz.sk/oznamy/
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