FARSKÉ OZNAMY (11. - 17. október 2021)
XXVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 10. október 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
PI 15.10. Sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka Cirkvi (spomienka)
NE 17.10. XXIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Ján, Štefan, Matilda a Ján
ak + Helena (3. výr.)
ak + Mária a Maximilián Bondrovci
+ Helena (30. deň) a Ján Zuberovci
+ Mária, Michal, Vasil, Anna, Michal,
Mária, Vavrinec a Anna
+ František a Kristína
Za zdr. a BP pre rod. Gontkovičovú
Za zdr. a BP pre Reginu, Pavlínu a Annu

+ Jozef Rindoš
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+ Jozef, Anna, Jozef a František Balážovci
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18.00
Za zdr. a BP pre rod. Derevjanikovú a Srnkovú
18.00
+ Miroslav Lebek (5. výr.)
9.00
Za BP pre Helenu
11.00
+ Mária Starosundecká (30. deň)
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a CG sv. Mikuláša
(iba pre žiakov a učiteľov)
6.45
Na úmysel celebranta (gr.-kat.)
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Za uzdravenie vnuka Števka
+ Agnesa a Ján
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Terézia, Michal, Anna a Michal
ak

Poď. Heleny a Štefana za 45 r. manž.
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+ Jakub a Katarína Bartkovskí
+ Mária Iľkovičová
+ Vincent Novák
Za zdravie a BP pre Petra (60 r.)
Na úmysel celebranta
+ Peter Poľančík
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+ Jozef, Margita, Marta, Anna, Jakub a Michal

+ František Konkoľ (1. výr.)
+ Michal, Mária, Andrej a Helena
Na úmysel celebranta
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Kaplnka v Domove pre seniorov (iba pre obyvateľov)

Za zdravie a BP pre Máriu
Za zdravie a BP pre Štefana a Ivanu
Za duše v očistci
(gr.-kat.)

-

FARSKÉ OZNAMY
Podľa COVID automatu je náš okres od pondelka 27. septembra v bordovej farbe (2. stupeň ohrozenia).
- Platí zásada (R+O+R = povinný respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk).
Sväté omše „základ“ (všetky osoby) – účasť 1 osoba na 15 m2 - v Kostole sv. Petra a Pavla 35 miest na
sedenie (25 v lodi, 10 na chóre), v Podsadku 15 + povinný zoznam účastníkov: pondelok – sobota 17.00 a 18.30
(okrem štvrtka o 17.00 za účasti detí - deti do 12 rokov sa berú ako očkovaní), nedeľa 11.00, 17.00 a 18.30;
Podsadek utorok a streda 18.00, nedeľa 11.00: povinný zoznam účastníkov v kostole (35/15) + ostatní vonku.
Sväté omše „kompletne zaočkované osoby“ – účasť bez limitu + povinný zoznam účastníkov: pondelok –
piatok 6.00; štvrtok o 17.00; sobota 6.30; nedeľa 6.30, 8.00 a 9.30; nedeľa Podsadek o 9.00: v kostole iba
očkovaní (bez limitu + povinný zoznam) + ostatní vonku.
Poprosíme na každú svätú omšu jedného službukonajúceho usporiadateľa (ďakujeme za doterajšiu pomoc
a službu) – ktorý bude mať službu pri vstupe (v Podsadku pán kostolník) – prevziať lístok (pripraviť si ho doma
na každú svätú omšu) s menom, priezviskom a kontaktom (+ skontrolovať potvrdenie o očkovaní).
Službukonajúci usporiadatelia nech sa prihlásia cez stránku farnosti na jednotlivé sväté omše (stačí uviesť
krstné meno) a nech prídu do kostola 35 minút pred začiatkom svätej omše. (Ďalšie informácie sú na konci
oznamov.)
Adorácia – vo štvrtok na záver svätej omše so začiatkom o 18.30.
Októbrové pobožnosti – modlitba posv. ruženca – 1/2 hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky
môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo
nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3.
pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku. Povzbudzujeme najmä členov Ružencového bratstva,
aby sa zapojili do predmodlievania.
Svätá omša za účasti detí (deti do 12 rokov sa berú ako očkovaní): štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00
(prosíme nechať priestor deťom). Nácvik detského spevokolu v kostole o 16.30, pozývame všetky deti.
Svätá omša s katechézou pre birmovancov: streda a piatok o 18.30 (prosíme nechať priestor iba
birmovancom podľa usmernenia vedúcich skupín).
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Krstná príprava v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv.
Petra a Pavla.
Animátori eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí pozývajú všetky deti od 6 do 13 rokov na eRko
stretko, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. októbra o 14.00 v budove Cirkevnej školy na Štúrovej ulici 3. Počas
roka deti na stretkách čakajú rôzne zaujímavé aktivity, modlitby, hry, filmy, atď. Uskutočnia sa aj väčšie akcie,
napríklad koledovanie Dobrej Noviny. Prosíme, aby mladšie deti prišli na prvé stretko v sprievode rodiča. Deti nech
si prinesú prezuvky, rúško, dobrú náladu a nech zavolajú aj kamarátov.
Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si v Kostole sv. Petra a Pavla môžu prevziať Pútnik
svätovojtešský na rok 2022 a podielovú knihu, a to v termíne od 10. do 31. októbra, od pondelka do piatku v
čase medzi večernými svätými omšami (po svätej omši o 17.00 a pred svätou omšou o 18.30). Zároveň je možné
zaplatiť členský príspevok 8,-€.
Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma 20,-€; novomanželia Eva a Matej Pčolkovci 100,-€; Katarína
50,-€; Stanislav 100,-€; Pavol 100,-€; Jozef 100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 100,-€; Janka 20,-€; Mária 5,-€;
Filip 100,-€
– úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol
5 139,22 € a pre Filiálny kostol 412,36 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 50 817,43 € a Filiálny
kostol 30 422,52 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť a naďalej prosíme o modlitby,
aby Pán požehnal toto dielo. Od poslednej zbierky sa uhradila ďalšia platba za práce na obnove lavíc 12 322,-€,
bola uhradená z predaja pozemkov (z rokov 2016 a 2017 - 102 560,23 €, zostalo 416,23 €). Za lavice je ešte
potrebné uhradiť 18 568,-€.

OHLÁŠKY
Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

MAXIMILIÁN BONDRA, bývajúci v Bratislave a IVANA JARŽEMBOVSKÁ, bývajúca v Bratislave (1.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto
snúbencov do vašich modlitieb.

Podľa COVID automatu je náš okres od pondelka 27. septembra v bordovej farbe (2. stupeň ohrozenia):
*** Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú: 1.) 14 dní po
druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 2.) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 3.) 14 dní po akejkoľvek
dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. – účasť bez limitu + povinný zoznam
účastníkov
*** Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od
odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. – účasť 25 %,
maximálne 50 osôb + povinný zoznam účastníkov
*** Pod „základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie,
prekonanie choroby či výsledok testovania. – účasť 1 osoba na 15 m2 - v Kostole sv. Petra a Pavla 35 miest na
sedenie (25 v lodi, 10 na chóre), v Podsadku 15 + povinný zoznam účastníkov
Kostol – hlavný vchod pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút pred začiatkom svätej omše (v nedeľu
15 minút). Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť pondelok až sobotu ½ hodinu pred svätou omšou
a 5 minút pred začiatkom svätej omše bude posvätné ticho (okrem nedele, kvôli výmene ľudí na sväté omše).
Nie je možné stáť v kostole (státie je dovolené iba v interiéroch, kde sa výlučne stojí). V interiéri používame
respirátor. Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú do kostola na svätú omšu, môžu pri dodržaní
vzájomných rozostupov dva metre a s použitím rúška zostať pred kostolom a počas svätej omše ísť na sväté
prijímanie, ktoré sa im prinesie ku vchodu do kostola. Vonku môžu ostať všetci (bez očkovania, očkovaní, po
prekonaní, testovaní).
Nie je možné vyhovieť všetkým, ale hľadáme spôsob ako by to bolo najlepšie pre väčšinu, ďakujeme za
pochopenie. V prípade zmien vás budeme informovať.
Epidemiologická sitúácia nie je dobrá, vyzývame k dodržiavaniu opatrení, zvýšenej vzájomnej
ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba
urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť, aby
sme dali možnosť íst na svätú omšu aj iným, nevideli len seba, nemusíme ísť každý deň, ale sa vystriedajme,
rešpektujme ohraničený počet účastníkov na svätej omši. Nerozčuľujme sa a rešpektujme to.

