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TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
Pondelok 16. november Féria 
Utorok 17. november Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka 
Streda 18. november Féria 
Štvrtok 19. november Féria 
Piatok 20. november Féria 
Sobota 21. november Obetovanie Panny Márie – spomienka 
Nedeľa 22. november 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1800 † Katarína Ivančáková 
Utorok 1700 † Katarína a Pavol 
Streda 1800 † Otília Miturová 
Štvrtok 1800 ZBP pre Vendelína a Máriu 

Piatok 1700 † členovia RB 
1900 Za duše v očistci 

Sobota 700 † z rod. Lach, Trop a súrodenci 

Nedeľa 
730 † Františka Oravcová – 1. výročie 
900 † Jozef Lizoň 
1030 Za veriacich farnosti 

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO 
Pondelok 700 † Mária Liptáková 
Utorok 700 † Terézia a Viktor 
Streda 700 † Ľubomír, Mária a Alojz 
Štvrtok 700 † Helena, Mária a Viktor 
Piatok 700 † Michal 
Sobota 1800 † Viliam Roth, kňaz 
Nedeľa 1800 † z rod. Galluš, Petras a Mrázik 

1. BOHOSLUŽBY: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku došlo k čiastočnému uvoľneniu opatrení, 
ktoré nám dovoľujú opätovne sláviť verejné bohoslužby. Dovolenie je sprevádzané prísnymi opatreniami, 
ktoré ostávajú v platnosti. Je dovolená 50% zaplnenosť chrámov, čo znamená šachovnicové sedenie 
v kostoloch. Ostáva povinnosť vstupu s rúškom, dezinfekcia rúk pri vstupe, prijímanie svätého prijímania na 
ruku a dvojmetrové rozostupy v rade na sväté prijímanie. Prosím, dodržujme tieto pravidlá, aby zabránili 
opätovnému nárastu choroby. Sväté omše budú podľa rozpisu. Svätá omša v nedeľu o 900 je rezervovaná pre 
našich seniorov. Na kanáli YouTube budeme aj naďalej vysielať sväté omše z nášho kostola. Konkrétny 
odkaz na vysielanie je na našej webovej stránke. Pre všetkých veriacich stále platí dišpenz od účasti na 
nedeľnej svätej omši. 

2. BIRMOVANCI: V piatok o 1900 je svätá omša pre birmovancov spojená s katechézou. Po svätej omši bude 
stretnutie birmovancov.  

3. SPOVEĎ: Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať od pondelka do piatku hodinu pred večernou svätou 
omšou, aby ste mohli čím viacerí získavať odpustky pre duše v očistci. 

4. ZBIERKA: Dnes je 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 uviesť aj variabilný symbol. Ak niekto nemôže prispieť týmto spôsobom a chcel by 
prispieť na seminár, môže milodar vložiť do obálky, označiť ako „Milodar na seminár“ a vložiť do poštovej 
schránky na fare. V stredu odošleme aj tieto vaše milodary. Všetkým darcom úprimné 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.  

6. UPRATOVANIE: O upratovanie vo farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ul. Vrbovskej rod. Repaská, 
Gildeinová, Sedláková, Dziaková, Pitoňáková, Sovová, Matalíková, Andrášová, Rusnáková, Dragošeková. 


