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OD PONDELKA JE DOVOLENÁ ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH V POČTE 50 %   Z CELKOVÉ 
POČTU MIEST NA SEDENIE. KONKRÉTNE V NAŠOM KOSTOLE JE TO 170 MIEST. 
V TAKOMTO MAX. POČTE SA MÔŽEME ZÚČASTNOVAŤ NA BOHOSLUŽBÁCH. 
Podmienky účasti na sv. omšiach:  
1.) vstup a pobyt v kostole len s rúškami (vstup do kostola polhodinu pred sv. omšou) 
2.) pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky 
3.) dodržiavať  2 metre medzi osobami; pri príchode, odchode a počas  sv. prijímania  
4.) z obradov vylúčiť osoby v karanténe alebo s  príznakmi infekčného ochorenia, 
5.) svätého prijímania sa prednostne podáva na ruku 
6.) zakazuje sa podávanie rúk a používanie sväteničiek 
7.) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi-u nás v počte 
170 osôb, pričom sedenie bude šachovnicové, okrem spoločných domácností 
STÁLE PLATÍ DIŠPENZ KBS OD SV. OMŠÍ V NEDEĽU A V PRIKÁZANÉ SVIATKY. 
 

Do konca novembra môžete získavať úplné odpustky (8 dní) pre svojich zosnulých            
(ak ste ich nezískali od 1.- 8. nov.) K získaniu odpustkov je potrebná jedna sv. spoveď                
(byť stave milosti), a v deň získavania odpustkov prijať sv. prijímanie, pomodliť sa na 
úmysel Sv. Otca - Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu, a na cintoríne sa pomodliť hocijakú 
modlitbu za duše v očistci.  
 

Na webovej stránke farnosti je uverejnená prednáška a prezentácia 3. ročníka Diecéznej školy 
viery. Katechéza sa týkať článku viery: "Verím v Ježiša Krista". Je tam i Liturgia domácej cirkvi. 
 

Kto sa na budúcu nedeľu, Nedeľu Krista Kráľa, zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, 
Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  
 

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi vyzýva v novembri ku každodennej 
modlitby ANJEL PÁNA o 12.00 hod, ktorú obetujeme za bratov a sestry, trpiacich pre vieru na 
celom svete. „Kresťania sú dnes prenasledovaní viac ako počas prvých storočí.“ (Pápež František) 
 

Upratovanie kostola:  č.d.: 561 – 600  deň a čas podľa dohody 

PONDELOK /16.11. /  
 

 

17.00 
+ Rudolfa, Zuzanu, Vincenta, Margitu, 
   Katarínu a Rudolfa 

UTOROK /17.11./ spomienka 
Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 

17.00 + Filoménu Koreňovú 

STREDA /18.11./   6.30     za zosn. z rod. Žiačikovej 

ŠTVRTOK /19.11./    17.00    za zosn. z rod. Macíkovej a Praženicovej 

PIATOK /20.11/ ľub. spom.   
Bl. Anny Kolesárovej, panny a muč. 

17.00 + Matildu a Gejzu Mastišových 

SOBOTA /21.11./spomienka 
Obetovanie Panny Márie 

18.00 + Petra Mastiša (výročná) 

NEDEĽA /23.11./  
34. nedeľa cez rok  
Krista Kráľa 

   8.00 xxx 

 11.00 za farníkov 
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