
  

Úmysly svätých omší 
Farnosť Sedembolestnej P. Márie 

(17. 10. 2021 -  24.10. 2021) 
 

Dátum Liturgické sviatky Čas Úmysly Svätých Omší 

Nedeľa 

29. nedeľa 
v cezročnom 

období 
Misijná nedeľa 

8:30 
+ rodičia Emília a Urban Vanka a + 

syn František 

11:00 + Vladko Kollár 

18:00 za veriacich 

Pondelok 
Sv. Lukáš 

evanjelista 
sviatok 

17:00 + Matúš Hazucha, 4. výr. 

Utorok 
 

Féria 17:00 
+ Viktória Zúbriková, + Július Henžel, 

+ Emil Hefko 

Streda 
 

Féria 17:00 + Vladimír 

 Štvrtok 
 

Féria 17:00 + Teodor Janšto, 6. výr. 

Piatok 
Sv. Jána Pavla II. 

pápeža 
ľub. spomienka 

17:00 
Pohrebná + Ľuboš Rafaelis, + Blažena 

Kosegiová, + Peter Vasil, + Helena 
Heilerová 

Sobota Féria 

17:00 za obrátenie rodičov 

18:00 
detská 

+ Štefan Truban a + rodičia, + z rod. 
Gálikovej a Krahulcovej a + z rod. 

Trubanovej a Čížovej 

Nedeľa 
30. nedeľa 

v cezročnom 
období 

 

7:00 + manžel Mikuláš Magyar, 15. výr. 

9:00 + z rodiny Kubincovej 

11:00 + Pavol Koštenský, 1. výr. 
 18:00 za veriacich 

 

 

 

 



 

 

 

Oznamy 

 Od 18.10.2021 sa nachádzame v bordovej fáze covid-semaforu. Počty ľudí v skupinách 
sú nasledovné. Plne zaočkovaní bez limitu, OTP z kapacity 25 % max. 50 ľudí, Základ 1 
človek na 15 m2 = náš kostol 55 ľudí. Medzi OTP a Základom nie je rozdiel v našom 
prípade. Nedeľných omší a omší s platnosťou na nedeľu bude dohromady 6. Na základe 
skúsenosti z minulého týždňa budú platiť nasledovné opatrenia počas tejto bordovej 
fázy. Stále platí robenie povinného zoznamu, lístky s vašimi údajmi hádžte do urny. 
Počas prijímania akolyta bude dávať prijímanie aj vonku, pre tých, ktorí budú vonku. Pri 
omšiach Základ bude pri vchode poverená osoba: 

Sv. omše: 

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK   17:00 hod Základ    

STREDA, PIATOK            17:00 hod Plne očkovaní 
                 

SOBOTA (ned. platnosť):      17:00 hod  Základ     

      Sv. omša pre deti   18:00 hod  Základ      

 

NEDEĽA       7:00 hod  Základ     

     (vdp. Buchta)    9:00 hod  Plne očkovaní    

          11:00 hod  Plne očkovaní     

          18:00 hod  Základ         

 Z dôvodu bezpečnosti a zbytočných komplikácii pre rodičov v rámci karantény detí, sa 
miništrantské a detské stretká pozastavujú do odvolania. 

 Pre tých, ktorý v daný deň majú úmysel sv. omše je vyhradené miesto pre 2 osoby.  

 Zbierka na energie tento mesiac bola 1284,85 Eur. Veľké Pán Boh zaplať.   

 Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 9 tento týždeň. Pán Boh zaplať za pomoc. 

 Dnes máme zbierku na misie, kto bude chcieť prispieť, pokladnička je vzadu. Pán Boh 
zaplať za dary.  

 Milión detí sa modlí ruženec. Zapojiť sa možno do modlitby svätého ruženca v pondelok 
18. októbra o 9.00 hod.  

 Fórum života opäť organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti – ide o najväčšiu 
osvetovú a duchovnú kampaň v oblasti nenarodených detí (bližšie info je na nástenke). 



 Členovia SSV si môžu prevziať knižné podiely na rok 2022 v sakristii, členský poplatok je 
8 Eur.  

 


