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XXXIV. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA 
22. – 28. november 2021 

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok sv. Cecília, panna a mučenica, spomienka  
 Utorok  sv. Klement I., pápež a mučeník, spomienka  
 Streda  sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, a spol., mučeníci 
 Štvrtok sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica, spomienka 
 Piatok všedný deň 
 Sobota všedný deň 
 Nedeľa  I. adventná nedeľa  
 
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 22. november   7.00 
18.00 

prosba o Božiu pomoc a zdravie pre Christiana  
prosba o Božiu pomoc a zdravie pre rodinu a Martina  

Utorok 23. november   7.00 
18.00 

na úmysel  
prosba o Božiu pomoc a dar zdravia zraku pre Janu  

Streda 24. november   7.00 
18.00 

+ Peter a Mária Liďákoví  
+ rodičia a brat Ján Polákoví a st. rodičia Drahošoví a Polákoví   

Štvrtok 25. november   7.00 
18.00 

na úmysel 
+ rodičia Michal a Katarína a brat Ján  

Piatok 26. november   7.00 
18.00 

na úmysel  
+ matka Hermína  

Sobota  27. november   7.00 + Františka Požgayová  

Nedeľa 28. november   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

za farníkov  
+ Anna Pospišová  
+ Peter Mišovský (1. výr.) - živý prenos na YOUTUBE  
+ st. rodičia František a Mária  

I. adventná nedeľa 

 
  



OZNAMY  
 

1. Vzhľadom k tomu, že sa zmenila zdravotná situácia aj v Bratislave, od pondelka 22.11. už 
neplatí 1 osoba na 15m2, a teda 30 osôb v našom kostole. Sv. omše budeme od zajtra sláviť 
v režime OP – t. z. očkovaní a prekonaní covid. V takomto režime môže byť vo vnútri kostola 
maximálne 200 osôb. Negatívny test platí len pre deti vo veku 2-12 rokov. Avšak sme v službe 
všetkým, teda aj pre nezaočkovaných ľudí a to v rámci tzv. individuálnej pastorácie.  
Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky aj kvôli 
covid-automatu, platí dišpenz od povinnej účasti. Samozrejme na požiadanie rozdávame Sväté 
prijímanie a spovedáme; nie je však možné, aby sa pred spovedelnicami vytváral zástup ľudí. 

2. Pri vstupe do kostola Vás prosíme – kvôli covid-automatu – vyplniť a odovzdať lístoček účasti 
na sv. omši do tam pripravenej krabičky: treba napísať Vaše meno a kontakt. Prázdne kartičky 
si môžete vziať domov alebo aj stiahnuť z nášho farského internetu a doma vypísať. 

3. Pri sv. omšiach je nutné dodržiavať hygienické usmernenia ochrany zdravia: nosiť 
respirátory, dezinfikovať si ruky, dodržiavať vzdialenosti medzi nami a nepodávať si ruky, pri 
východe z kostola netlačiť sa von, vyberanie milodarov bude na konci sv. omše pri východe 
z kostola, uprednostňujeme Sviatosť Oltárnu prijímať s veľkou úctou na ruku. Ak je niekto 
nachladnutý, kašle alebo má nádchu, radšej pár dní zostaňte doma.  

4. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné získať celý mesiac november. Potrebné 
je pomodliť sa modlitbu Pána, obnoviť si vieru modlitbou Verím Boha a jednotu s Cirkvou 
modlitbou na úmysel Svätého Otca, a obetovať Sväté prijímanie za konkrétneho zomrelého.  

5. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. V zbierke na misie sme vyzberali 695€ 
a v svätomartinskej zbierke sme vyzbierali 808€. Srdečné Pán Boh odmeň!  

6. Na sv. omšiach na budúcu nedeľu požehnáme adventné vence, ktoré si prinesiete.  
 


