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TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
Pondelok 9. november Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok 
Utorok 10. november Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka 
Streda 11. november Sv. Martina z Tours, biskupa – sviatok 
Štvrtok 12. november Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka 
Piatok 13. november Féria 
Sobota 14. november Panny Márie v sobotu – spomienka 
Nedeľa 15. november TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1700 CELEBRANT † Vladimír Klimek 

KAZATEĽ ZBP pre Tomáša Zemančíka 

Utorok 1700 
CELEBRANT ZBP pre r. Jankurovú, Balážovú, Šebestovú a Bardy 
KAZATEĽ † Magdaléna a František Novobilský 

Streda 1700 CELEBRANT ZBP pre Helenu a Petra – 70 r. života 
KAZATEĽ Za duše v očistci 

Štvrtok 1700 CELEBRANT ZBP pre Jána – 80 r. života 
KAZATEĽ Za živých kňazov 

Piatok 1700 CELEBRANT ZBP pre Lenku a Olíviu 
KAZATEĽ † z rod. Špirko a Pitoňák 

Sobota 800 CELEBRANT Za členov spoločenstva Modlitby matiek – 25. výročie založenia 
KAZATEĽ † Mária, Jakub, František a duše v očistci 

Nedeľa 

800 LITURGIA SV. JÁNA 
ZLATOÚSTEHO Za veriacich farnosti 

1000 
CELEBRANT Za veriacich farnosti 
KAZATEĽ † Štefan a Pavlína 
KONCELEBRANT Za členov RB 

1. BOHOSLUŽBY: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku je dovolené byť na svätej omši šiestim 
ľuďom. Nakoľko vysielame sväté omše prostredníctvom médií, je nás pri svätej omši maximálny povolený 
počet. Preto nie je možná účasť ďalších veriacich na svätej omši. Sväté omše budeme vysielať 
prostredníctvom TV Ľubica. Prenos svätých omší z nášho kostola bude aj prostredníctvom internetového 
vysielania na stránke YouTube a Facebook. Konkrétny odkaz na vysielanie oboch streamov je na našej 
webovej stránke. Pre všetkých veriacich udelila KBS dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši. 

2. ERKO: Naši animátori z eRka chcú aj v tejto dobe pripraviť niekoľko online stretnutí s deťmi. Na to ale 
potrebujú odozvu od detí. Prosia preto, aby deti, ktoré by mali záujem o stretnutie prostredníctvom online 
prenosu vyplnili dotazník, poprípade kontaktovali animátorov emailom alebo prostredníctvom Facebooku. 
Dotazník sa nachádza na tomto odkaze: https://forms.gle/3oS7EhgCfQi8RWhE6. Ostatné možnosti 
komunikácie: Facebook: https://www.facebook.com/groups/1585781065030668/ Instagram: 
https://www.instagram.com/erkolubica Email: erko.lubica@gmail.com  

3. ADORÁCIA: Od pondelka budeme pokračovať v našej celodennej adorácii v Kostole Ducha Svätého. 
Sviatosť bude vyložená k poklone od 800 do 1630. Prosím, aby tí, ktorí sú zapísaní v rozpise a nemôžu prísť či 
už kvôli karanténe alebo chýbajúcemu potvrdeniu o absolvovaní testu, kontaktovali pani Čikovskú alebo 
slečnu Glovňovú, poprípade našli za seba náhradu. Ak by nebol dostatočný počet veriacich počas prvých dní, 
posunieme celodennú adoráciu na neskorší termín. Pripomíname, že maximálny počet aj pri poklone je šesť 
veriacich v jednu chvíľu. Prosíme o striktné dodržanie, aby sme sa vyhli zbytočným pokutám. 

4. ZBIERKA: Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár presunutá z apríla. Nakoľko nie je 
možnosť účasti na svätých omšiach je možné prispieť prevodom na účet. Číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 
0138 0460, VS: 412 050 876. Je potrebné aj uviesť variabilný symbol. Všetkým darcom PBZ. 

5. MILODARY: Chcem sa úprimne poďakovať za všetky vaše milodary, ktorými prispievate na chod farnosti. 
Nech vám to všetkým dobrotivý Pán Boh bohato odmení.  

 


