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SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 
Pondelok 28. december Sv. neviniatok, mučeníkov – sviatok 
Utorok 29. december Piaty deň v oktáve Narodenia Pána 
Streda 30. december Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána 
Štvrtok 31. december Na poďakovanie Pánu Bohu – votívna  
Piatok 1. január SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – prikázaný sviatok 
Sobota 2. január Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, bis. a uč. Cirkvi – spomienka 
Nedeľa 3. január DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 700 ZBP pre Bertu 

1800 † Ondrej Bachleda 

Utorok 700 ZBP pre Alžbetu a Ladislava Lacha 
1800 † Zoltán Čorba – 1. Výročie 

Streda 700 † Mária a Ján 
1800 Jozef, Eva a Jozef Petrulák 

Štvrtok 700 † Terézia a Viktor 
1800 Za všetkých dobrodincov farnosti 

Piatok 

700 † Ondrej a Jozef 
800 Na úmysel celebranta 
900 Na úmysel celebranta 
1000 Za veriacich farnosti 
1100 ZBP pre Helenu Glovňovú 
1800 Na úmysel celebranta 

Sobota 700 † z rod. Pitoňák, Dučák a Dzilský 
1800 † Rudolf Mazurek 

Nedeľa 

700 † František a Júlia 
800 Na úmysel celebranta 
900 Za veriacich farnosti 
1000 † Viktor a Mária 
1100 Na úmysel celebranta 
1800 Na úmysel celebranta 

1. BOHOSLUŽBY: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku je verejné slúženie svätých omší sprevádzané 
novými opatreniami: je dovolená 25% zaplnenosť chrámov, čo znamená že každá druhá lavica v kostole 
zostane prázdna. V rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné, a v kostole 
nemôžu byť miesta na státie. Ostáva povinnosť vstupu s rúškom, dezinfekcia rúk pri vstupe, prijímanie 
svätého prijímania na ruku a dvojmetrové rozostupy v rade na sväté prijímanie a pri východe z kostola. 
Nakoľko je v Kostole Ducha Svätého málo miest pri 25% obsadenosti (iba 40 miest), budú až do 10. januára 
sväté omše len vo Farskom kostole (140 miest). Aby ste mohli čím viacerí prijať Eucharistiu, zvýšili sme 
počty svätých omší počas nedieľ a sviatkov a rozdelili sme jednotlivé ulice, aby sme zabránili veľkému 
množstvu veriacich na jednej svätej omši. Viem, že nie každému to bude vyhovovať, ale ak sa čo len trocha 
dá, prosím, rešpektujte toto rozdelenie:  

  

Otočiť – druhá strana!!! 



Sväté omše v piatok (1.1.) a nedeľu (3.1.): 
Čas Ulice 
700 Povstalecká, Športová, Bernolákova, Poľná, Gen. Svobodu, Pod lesom 
800 Budovateľská,  Sv. Alžbety, Slnečná, Podtatranská 
900 Seniori 
1000 Školská, 8. mája, Hlboká, Úzka, Jesenského, Hraničná, Na vŕšku 
1100 Vrbovská, Remeselnícka, Kruhová, Mierová, Jánošíkova, Jarná, Chrenová 
1800 Tí, ktorí nestihli podľa rozpisu ulíc 

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. 
Nakoľko lektorský rozpis, ktorý bol pripravený na sviatky nie je v platnosti, prosím našich lektorov, ktorí 
prídu na sväté omše, aby v rámci vlastnej aktivity prišli nahliadnuť do sakristie, či má kto čítať. Ďakujeme za 
vaše pochopenie. 

2. TE DEUM: Vo štvrtok večer o 1800 v rámci svätej omše zrekapitulujeme prežitý rok a poďakujeme zaň 
Pánu Bohu spevom piesne Te Deum. Svätá omša je obetovaná za všetkých dobrodincov našej farnosti. Ten, 
kto sa zúčastní spevu Te Deum, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Nakoľko platí zákaz 
vychádzania, polnočná adorácia na Silvestra nebude. 

3. NOVÝ ROK: Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod vzývať Ducha Svätého a prosiť ho 
o jeho dary do nastávajúceho roka. 


