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IV. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ  

21. – 24. decembra 2020  
 

TÝŽDEŇ NARODENIA PÁNA 
24. – 27. decembra 2020 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  všedný adventný deň  
 Utorok  všedný adventný deň  
 Streda  všedný adventný deň 
 Štvrtok  Štedrý deň 
 Piatok  slávnosť Narodenia Pána, prikázaný sviatok, I. sviatok vianočný  
 Sobota  sv. Štefan, diakon, prvý mučeník, II. sviatok vianočný 
 Nedeľa  Nedeľa Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 21. december 18.00 + Vladimíra 

Utorok 22. december 18.00 + Rudolf Liďák a rodičia z oboch strán  

Streda 23. december 18.00 + Mária  

Štvrtok 24. december   7.00 
16.00 
22.00  
24.00 

na úmysel 
na úmysel – sv. omša Božieho narodenia  
na úmysel – sv. omša Božieho narodenia 
prosba o Božie požehnanie pre dobrodincov našej farnosti 

Piatok 25. december   7.00 
  8.30 
10.00 
11.30 
18.00 

za kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti  
za farníkov  
za deti a mládež našej farnosti 
prosba o Božie požehnanie pre chorých a starkých  
na úmysel 

Sobota  26. december   7.00 
  8.30 
10.00 
11.30 

na úmysel 
na úmysel 
+ Štefan Kahánek 
na úmysel 

Nedeľa 27. december   7.00 
  8.30 
10.00 
11.30 
19.30 

na úmysel 
+ Eva Urbánková  
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti 
prosba o Božiu pomoc pre rodiny našej farnosti 
na úmysel 

Nedeľa Svätej rodiny 

 

 

I. sviatok vianočný 
Božie narodenie 

II. sviatok vianočný 



 

OZNAMY 
1. Na základe vyhlášky ÚVZ SR od soboty 19. decembra 2020 vstupujú do platnosti nové 

pravidlá, ktoré sa týkajú aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby 
počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, 
avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži 
na 25% kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v 
kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto 
voľné. Sadáme si teda na označené miesta. Okrem toho zostávajú v platnosti všetky doteraz 
platné hygienické opatrenia: nosiť rúška, dezinfikovať si ruky, dodržiavať vzdialenosť 2m 
medzi nami, nepodávať si ruky, pri východe z kostola netlačiť sa von, vyberanie milodarov 
bude na konci sv. omše pri východe z kostola, Sväté prijímanie prijať s veľkou úctou na ruku, 
kto má respiračné problémy alebo je v karanténe zostáva doma.  
Slovenskí biskupi povzbudzujú kňazov ku zvýšenému počtu svätých omší, aby sa znížilo 
riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň kňazov 
i všetkých veriacich prosia o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné 
sviatky v pokoji, so skutočne duchovným úžitkom. 

2. Informácie o predvianočných aktivitách:  
- zajtra 21.12. pôjdeme navštíviť starkých a chorých doma na predvianočnú sv. spoveď.   
- v kostole môžete pristúpiť na predvianočnú sv. spoveď:  

- v pondelok  od 17.00 do 19.00  
- v utorok a stredu  od 10.00 do 11.00 a od 17.00 do 19.00   
- prosíme, aby ste prišli ku sláveniu vianočných sviatkov vyspovedaní.   

3. V našich krajoch je tradičným zvykom zasadnúť ku štedrovečernému stolu spoločne. U nás 
to môže byť o 18.00 hod., kedy budú zvony zvolávať na modlitbu Anjel Pána.  

4. V piatok na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach tradičná farská ofera.  
5. Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej rodiny pri všetkých sv. omšiach si manželia budete môcť 

obnoviť svoj sviatostný manželský sľub. 
 

Pri slávnosti Narodenia nášho Pána Ježiša Krista  
nech Vám Pán dá zdravie, Božie požehnanie,  
čo si od Neho žiadate, hojné roky, svätý pokoj  

a po smrti Kráľovstvo nebeské! 
 

Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk 


