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DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK 
Preto na mňa zazeráš, že som dobrý? 

 Liturgický prehľad čas  úmysel 

Pondelok 

21.9. 
Sv. Matúša,  

apoštola a evanjelistu, sviatok 18.o0 ZBP pre vnučku Luciu 

Utorok 
22.9. 

Féria 18.o0 †Ján a Mária Ondrík 

Streda 
23.9. 

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza  

Spomienka 
7.o0 †Jozef a Mária 

Štvrtok 
24.9. 

Féria 18.o0 
†Ján,  
Mária a Ľubomír Hrubec 

Piatok 
25.9. Féria 18.o0 ZBP pre Máriu Stopkovú 

Sobota 
26.9. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka           

7.30 
†Jozef a Mária 
†Ján a Terézia 

Nedeľa 
27.9. 

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

8.00 Boží ľud 

1o.o0 †Martin Gnida (1.výročie) 
 

 

1. Upratovanie kostola. Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol. Prosím 
o upratovanie kostola skupinu č.6: Marián Šefčík, Jozef Šimaľa ml., Štefan Šimaľa ml., 
Stanislav Pastor ml., Pavol Tomajka. Pán Boh zaplať všetkým!  

2. Zbierka pre Svätú zem. Vyzbieralo sa 279,77€. Pán Boh zaplať všetkým!    
3. Púť ku Krížu. Podľa počasia pôjdeme v nedeľu 27. septembra. Birmovanci si pripravia 

Pobožnosť KC a spolu budeme putovať ku Krížu, kde bude sv. omša. Aktivita sa ruší!!! 
4. Nariadenia KBS. Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a 

zabezpečujú služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti, majú nosiť rúška, 
dodržiavať sociálny dištanc - šachovnicové sedenie, bez spevov, používania spoločných 
spevníkov, modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku, odstupy aj v 
presbytériu medzi osobami minimálne 2 metre. Zbory nespievajú. 

Príchod na bohoslužby. Formou výziev, oznamov a usmernení pre veriacich obmedziť 
účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín: seniori, 
rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým 
a respiračným ochorením) a osoby s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri 
ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je možné, zabezpečiť prenosy alebo záznamy 
z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou - 
nie chytanie dezinfekčnej nádoby vstupujúcimi veriacimi! Usmerniť k usadeniu. 

 

 

 
 

Milan Ferenčík, farár 


