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TÝŽDEŇ  13. DNES:   ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA         23. 3 . 2020 –  29. 3. 2020 

Far ský  ko st o l  Zo s lan ia  Ducha  Svät ého  Bab ín  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. SPOVEĎ INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

23. 3. 20 
FÉRIA + Zuzana Janidžárová 

(1.výr.)    

UTOROK 

24. 3. 20 

FÉRIA  
    

STREDA 

25. 3. 20 

ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ 
    

ŠTVRTOK  

26. 3. 20 

FÉRIA 
    

 PIATOK  

27. 3.  20 

FÉRIA + Etela Kurčinová  
( 1. výr. )   

 

SOBOTA 

28. 3.  20 

FÉRIA 
   

 

NEDEĽA 
29. 3. 20 PIATA PÔSTNA NEDEĽA     

  

Ko st o l  sv .  Jána  a  Pav la  Vas i ľo v  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ÚMYSEL SV. OMŠE ČAS SV. SPOVEĎ INÉ PODUJATIE 

PONDELOK 

23. 3. 20 
FÉRIA 

    

UTOROK 

24. 3. 20 

FÉRIA  + Emília Fejová  
( 1.výr. )    

STREDA 

25. 3. 20 

ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ 
   

 

ŠTVRTOK  

26. 3. 20 

FÉRIA     

 PIATOK  

27. 3.  20 

FÉRIA 
   

 

SOBOTA 

28. 3.  20 

FÉRIA 
   

 

NEDEĽA 
29. 3. 20 PIATA PÔSTNA NEDEĽA     

  

 Oznamy: 
▪ Sv. omše zapísané ako pohrebné – výročné, sa budú sláviť súkromne v dohodnutom čase s kňazom  a 

príbuznými, v prítomnosti len najbližších príbuzných. V ostatné dni kňaz slúži sv. omše bez 

prítomnosti verejnosti – súkromne.  

 

▪ Zo soboty 28.3.2020 na nedeľu 29.3.2020 sa mení čas na letný. Hodinky si posunieme o jednu hodinu 

dopredu.  

 

▪ Pred piatou pôstnou nedeľou sa zahaľujú kríže. 



 

 OZNAM: Verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca 2020 
 

 Milí spolubratia, informujeme vás, že verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť 

 až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu 

ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.  
 

 Stanovisko KBS:  

"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení 

z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním 

verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.  

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného 

zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, 

stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 

2020.  

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz 

dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - 

od účasti na nedeľnej svätej omši. V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy 

katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v 

prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, 

veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, 

recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú 

viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo 

internetu. Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si 

vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme 

dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi. "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka 

Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj 

zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe 

s dôverou utiekame!"  

Zjednotení v modlitbách  

pracovníci biskupského úradu  

  

 

 


