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F A R S K É   O Z N A M Y 
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA 

22. 11. 2020 - 29. 11. 2020 

22.11.2020 

Nedeľa 

8 00 hod  

9 30 hod 

11 00 hod 

Častá  

Píla  

Častá 

+ rodina Polakovičová, Drozdová a Janka Augustínová 

Za zdravie a božie požehnanie pre Juraja s rodinou 

Za farnosť  

34. nedeľa v cezročnom období 

Slávnosť Krista Kráľa 

23.11.2020 

Pondelok 

18 00 hod Častá  Za obrátenie Vierky 

Ľubovoľná spomienka sv. Klementa I., pápeža a mučeníka 

24.11.2020 

Utorok 

13 30 hod 

18 00 hod 

Píla 

Častá  

+ Oľga Slaninková (pohrebná) 

+ Jozef Juráček a otec Karol 

Ľubovoľná spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, 

a spoločníkov, mučeníkov 

25.11.2020 

Streda 

18 00 hod Píla  Za našich bratov a sestry, ktorí znášajú utrpenie pre svoju vieru 

Ľubovoľná spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a 

mučenice 

26.11.2020 

Štvrtok 

18 00 hod Častá + Štefan a Magdaléna Geršičoví a rodičia z oboch strán 

Féria 

27.11.2020 

Piatok 

18 00 hod Častá + Michal Mičunek, rodičia z oboch strán, Ľudovít Prizbul 

a rodina Mičunková a Drozdová 

Féria 

28.11.2020 

Sobota 

18 00 hod Častá + Anna a Štefan Šafarikoví a syn Peter 

Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu 

29.11.2020 

Nedeľa 

8 00 hod  

 

9 30 hod 

11 00 hod 

Častá  

 

Píla  

Častá 

+ Melánia a Ladislav Bošmanskí, brat Karol a sestry Cecília a 

Vilma  

Za zdravie a božie požehnanie pre Dušana s rodinou 

Za farnosť 

Prvá adventná nedeľa 

Od pondelka 16. novembra 2020 platia nové pravidlá týkajúce sa verejných bohoslužieb: 

- Už pri vstupe do kostola je potrebné mať rúško na tvári zakrývajúce ústa a nos. 
- Pri vstupe do kostola si treba vydezinfikovať ruky. 
- Počet miest na sedenie je limitovaný. 

V Častej 200 ľudí    V Píle 52 ľudí 
- Bohoslužby možno vykonávať LEN S VÝLUČNE SEDIACIMI VERIACIMI. 
- Medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné (vedľa seba a tiež pred 

a za vami). Treba si sadnúť buď na stoličku, alebo na vopred označené miesta 
v lavici, tak aby bol obrázok priamo pred vami. 

- Sväté prijímanie prijímame na ruku. V Častej na sv. prijímanie pristupujeme v dvoch 
zástupoch. 

- Do kostola nesmie prísť ten, kto má NARIADENÚ KARANTÉNU alebo 
AKÉKOĽVEK  PRÍZNAKY RESPIRAČNÉHO INFEKČNÉHO OCHORENIA! 

 

 

 



Úplné odpustky pre zomrelých 

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať 

celý november. 

 Modlitba zasvätenia 

Kto sa dnes zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia 

určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 Modlitba za našich bratov a sestry, ktorí znášajú utrpenie pre svoju vieru 

"V stredu 25. novembra 2020 budeme prežívať deň, ktorý je označený ako Červená streda. Červená 

farba je znakom mučeníkov. Červená streda je deň, kedy osobitným spôsobom sa modlíme za 

všetkých, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Využívam príležitosť, aby som pozval všetkých, 

že by sme sa spoločne 25. novembra v našich osobných modlitbách alebo v našich spoločenstvách, a 

predovšetkým pri slávení svätej omše spojili v modlitbe za našich bratov a sestry, ktorí znášajú 

utrpenie pre svoju vieru. A zároveň si aj uvedomili, že sú pre nás veľkým darom, lebo ich svedectvo 

posilňuje našu osobnú vieru," povedal Tlačovej kancelárii KBS Mons. Stanislav Zvolenský. 

Požehnanie adventných vencov 

V sobotu pri sv. omši budem požehnávať adventné vence.  

Tí, ktorí v sobotu nebudete môcť prísť, tak vám vence požehnám aj v nedeľu.  

Adventné vence na požehnanie prineste dopredu kostola, pred obetný stôl. 

Jesenná zbierka na charitu 

Na budúcu nedeľu budeme mať jesennú zbierku na charitu.   
Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. 

Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Príprava na sviatosť birmovania 

Povinná sv. omša pre kandidátov sviatosti birmovania je v nedeľu. 

 

http://www.precharituba.sk/

