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VI. TÝŽDEŇ CEZROČNÉHO OBDOBIA  
15. – 21. februára 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  všedný deň  
 Utorok  všedný deň  
 Streda  Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia  
 Štvrtok  všedný pôstny deň 
 Piatok  všedný pôstny deň  
 Sobota  všedný pôstny deň  
 Nedeľa  I. pôstna nedeľa  

 
NESLÁVIME VEREJNÉ SVÄTÉ OMŠE OD 1.1.2021 DO ODVOLANIA 

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 15. február 18.00 + František a Anna Rácoví a syn Miroslav  

Utorok 16. február 18.00 prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Liďákovú  

Streda 17. február 
18.00 na úmysel – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti 

Štvrtok 18. február 18.00 + František Orgoň  

Piatok 19. február 18.00  + Jozef Bubnič (1. výr.) 

Sobota  20. február   7.00 + Ján Butkovič  (1/5)  

Nedeľa 21. február 
10.00 za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti  

I. pôstna nedeľa  

OZNAMY 
1. Z dôvodu ochrany pred šírením koronavírusu neslávime verejné sväté omše od 1.1.2021 do 

odvolania. Nahlásené úmysly svätých omší kňazi neverejne odslúžime podľa harmonogramu. 
Pohreby a krsty sa môžu konať – počas nich môže byť prítomných maximálne 6 osôb.  

2. V tomto týždni začíname obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na vnútorné 
očistenie. Všetkým sa v tomto období odporúča častejšie čítať a meditovať Božie slovo 
a konať pobožnosti krížovej cesty. I keď sa neslávia verejné sv. omše, my kňazi stále 
spovedáme – stačí sa dohodnúť.  

3. V stredu máme Popolcovú stredu. Je to deň pokánia v celej Kristovej Cirkvi. V tento deň je 
prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a iba raz sa dosýta najeme. Žiaden iný skutok 
pokánia v tento deň nenahradzuje zdržiavanie sa mäsa a mäsových výrobkov. Pôst dodržujú 
osoby od 14-teho do 60-teho roku života, výnimkou sú chorí.  

4. Na budúcu nedeľu býva jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete 
podporiť aj cez internet na stránke www.precharituba.sk. V jesennej zbierke sa vyzbieralo 
7723,57€.  
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Popolcová streda 


