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ÚMYSLY   
NA 46. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

9.11. Po VÍŤAZ 18:00 
Za duše v očistci 

VÝROČIE POSVIACKY 
LATERÁNSKEJ BAZILIKY, 

sviatok 
(biela) 

10.11. Ut VÍŤAZ 18:00 
+ Štefan, Helena a Štefan Čechovci 

Sv. Leva Veľkého, pápeža 
a učiteľa Cirkvi, spomienka 

(biela) 

11.11. St OVČIE 18:00 
+ Vendelín Baloga 

Sv. Martina z Tours, biskupa, 
spomienka 

(biela) 

12.11. Št VÍŤAZ 07:00 
+ Regina Forišová 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, 
spomienka 
(červená) 

13.11. Pia 
OVČIE 17:00 

+ Helena Pribulová 
VÍŤAZ 18:00 

+ Viktória Novotná 

Féria 
(zelená) 

14.11. So VÍŤAZ 07:00 
+ Mária Galdunová 

Féria 
(zelená) 

15.11. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
50: manželstva, 

 Žofia a Anton Čechovci 
OVČIE 09:00 

Za zosnulých v rodine  
Kallárovej - Županovej 

VÍŤAZ 10:30 
Za farnosť 

33. NEDEĽA cez rok „A“, 
slávnosť 
(zelená) 

    
*ďalšie oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

• Od 2. novembra 2020 je opäť možné sláviť  verejné bohoslužby avšak len  s obmedzeniami.  
o Pre tých, ktorí sa vedia preukázať:  a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, počas trvania 

zákazu vychádzania alebo   b) certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 podieľajúcim  sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. Maximálne do 6 osôb 
(aj s kňazom). Na omšu prichádza iba rodina, najviac 4 ľudia (ktorej úmysel sa slávi). 

o V nedeľu sa slávi prijatý úmysel  vždy ráno o 7.30. max 4 ľudia. (aj keď bol zapísaný na druhú sv. 
omšu). Druhá sv. omša o 10.30 je „ za farnosť“ a budeme ju vysielať bez účasti veriacich (6 ľudí tvorí 
kňaz, asistencia a technici). Kostol sa otvára 10 min. pred začatím sv. omše. 

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

•      Prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu.  
o „Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi 

vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 
18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto 
ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech 
sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát 
požiť menší pokrm. „Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti 
všetkým ukladajú  aj modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by 
bolo neprimerané zachovávať prísny pôst.  

• Vyšlo nové číslo farského časopisu Spektrum  
o na mesiac november,  
o ktorý vám bude doručený počas týždňa.  

 
Víťaz: 

    
Ovčie:  
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