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DNES : 34. NEDEĽA OBDOBIA „CEZ ROK“ 
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA       23. 11 . 2020 –  29. 11. 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. 11. 20 

FÉRIA, SV. KLEMENTA I., PÁPEŽA 

A MUČENÍKA, ĽUB. SPOMIENKA 

+ Ondej Balek, rod. 
Balekova, Adamicova, 
Ľudka Hutirova 

17.00 16.30 
 

UTOROK 

24.11. 20 

SV. ONDREJA DUNG-LAKA, 
KŇAZA A SPOL., MUČENÍKOV, SP. 

Na úmysel 17.00 16.30  

STREDA 

25. 11. 20 

SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ , 
PANNY A MUČENICE .ĽUB. SPOM. 

+ Jozef Kurčina  
( 1.výr. ) 17.00 16.30  

ŠTVRTOK  

26. 11. 20 

FÉRIA 
Na úmysel 17.00 16.30  

 PIATOK  

27. 11.  20 

FÉRIA  + Štefan Matis, Ladislav 

Paterek 17.00 16.30 
 

SOBOTA 

28. 11.  20 

FÉRIA 
   

 

NEDEĽA 

29.  11.  20 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA   
Na úmysel 
 
Za veriacich  

7.00 

10.00 

 Jesenná 
zbierka na 
CHARITU 

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

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

PONDELOK 

23. 11. 20 

FÉRIA, SV. KLEMENTA I., PÁPEŽA 

A MUČENÍKA, ĽUB. SPOMIENKA     

UTOROK 

24.11. 20 

SV. ONDREJA DUNG-LAKA, 
KŇAZA A SPOL., MUČENÍKOV, SP. + Stanislav Hnojčík 17.00 16.30  

STREDA 

25. 11. 20 

SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ , 
PANNY A MUČENICE .ĽUB. SPOM. 

+ Olinka Dvořaková 17.00 16.30  

ŠTVRTOK  

26. 11. 20 

FÉRIA + rod. Špaglova, 

Gemeľova 17.00 16.30  

 PIATOK  

27. 11.  20 

FÉRIA  Za členov zázračnej 
medaily 17.00 16.30 

 

SOBOTA 

28. 11.  20 

FÉRIA + Ján a Mária 

Martvoň 17.00 16.30 
 

NEDEĽA 

29.  11.  20 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA   + rod. Rožôňova, 
Kotúľova 

8.30  Jesenná 
zbierka na 
CHARITU 

Oznamy:  
1.  V dnešnú nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu,   

  Vykupiteľ  ľudského pokolenia, predpísanú na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok   

      úplné odpustky.  Krátka pobožnosť s touto modlitbou bude po sv. omšiach. 

2. Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na CHARITU. Za vaše milodary Pán Boh zaplať. 

3. Budúcou nedeľou začína nový liturgický rok. Nedeľný lekcionár: rok B., Feriálny – adventné 
obdobie L.: II. 

4. Upratovanie  kostola : Babín :    316 – 328     
                                         Vasiľov:  Kristína Gemeľová, Darina Janigová, Anna Hutirová,   

        Janka Podstrelená, Anna Vošková, Mária Šangavá 

Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa! 
 

 

 

 

 

 



5. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok pozýva pripojiť sa k podujatiu pod 

názvom „Červená streda“ , ktorá sa uskutoční 25. novembra 2020. 

Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní alebo trpia 

existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. 

Potrebujú našu pomoc. 

Červená (farba mučeníkov) streda (25. 11.): V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí 

sú prenasledovaní pre vieru. Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty i kostoly na celom svete 

vysvietia na červeno. 

V našej diecéze, so súhlasom diecézneho administrátora, sa na znak solidarity vysvieti na 

červeno katedrálny chrám sv. Martina v Spišskej Kapitule. Rovnako aj Bazilika Navštívenia Panny Márie 

na Mariánskej hore v Levoči. 

6. USMERNENIA OD 16. 11. 2020 

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 

platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. 

• Šachovnicové sedenie 

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa 

používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. 

Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi 

obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom 

rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade 

za sebou. 

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a 

využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest 

na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.  

Stále platí zákaz zhromažďovania 

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby 

máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, 

ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa 

zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.  

Povinnosť dodržiavať hygienické opatrenie 

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: 

povinné sú rúška,  dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených 

nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, 

rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia 

použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, 

kľučiek, podláh a predmetov.  

Seniori, chronicky chorí, rizikové skupiny 

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny 

požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú 

svätú omšu v nedeľu. 

Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.  (!) Kto nedodrží 

základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa 

dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!  

Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a 

boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. 

Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však 

zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich. 


