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15.11. – Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok      Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 

 
Od pondelka budú platiť nové pravidlá, týkajú sa aj verejných bohoslužieb 

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. 

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.  

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. 

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. 

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o 
uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme! 

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. 

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. 

Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a 
trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná. 

www.tkkbs.sk 

http://nadjazerom.fara.sk//
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NOVEMBER JAZERO ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

16. po 
07.00 +Marta 

 
18.00 +Pavol, Helena 

17. ut 
07.00 +Marcel, František 

 
18.00 +Anton 

18. st 
07.00 +Margita 

18.00 
18.00 +Pavol 

19. št 
07.00 +Ján, Agnesa 

 
18.00 + z rod. Frankovičovej, Mišendovej 

20. pi 
07.00 +Jozef, Mária 

18.00 
18.00 +Mária, Ladislav 

21. so 07.00 + z rod. Janočkovej, Kováčovej  

22.  

18.00 +Ondrej, Alžbeta 

09.00 

08.00 Za ZBP pre Annu s rod. 

10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre Janku a Ferka 

18.00 Za ZBP sr. Sofrónie ( 90 r.živ.) 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

                 17.11. - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 
   20.11. - Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice 
                 21.11. - Obetovanie Panny Márie, spomienka 
                 22.11. - Nedeľa Krista Kráľa                                             
                  

v streDu 11.11. oslávil svoje naroDeniny náš kostolník 

 P. františek mika 

Prajeme  mu veĽa zDravia, BoŽích milostí a ochranu  

Panny márie 

Duchovný otec Peter, kaPláni martin a jozef a veriaci farnosti  
 
Oznamy:  
1. Od pondelka 16.11. budú sv. omše v našej farnosti ako sú uvedené v tabuľke, aj 

na Vyšnom Opátskom. Max. počet je 50% kapacita kostola na sedenie. Vo farskom 

kostole je 50 % kapacity 500 osôb, vo filiálnom je to 50 osôb. Viac info k tomu je 

v úvodníku. 

2. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii 

koronavírusu získať celý november. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov 

nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou 

autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu 

spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť 



akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté 

prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny 

Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály 

alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho 

milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa 

zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii 

za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy 

vlastného života. 

3. Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši; zostáva povinnosť svätiť 

nedeľu ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe (liturgia hodín, ruženec či iná 

pobožnosť); sledovanie sv. omše online v televízii alebo v rozhlase. 

4. Duchovné a iné záležitosti služba kancelária v pondelok až piatok od 15.30 do 

17.00 hod. tel. číslo 674 25 25. 

5. Online prenosy z nášho kostola: sv. omša v nedeľu 10:00; link 

https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

6. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v 

domácej izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, 

treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 

podujatia. Zákaz podávania rúk. 

7. Aj v tomto roku bude od 16. do 22.11. prebiehať Týždeň Cirkvi pre mladých. 

Naše Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v spolupráci s Radou pre mládež KBS, 

pripravili online program na tento týždeň. Zároveň bude prebiehať aj celotýždňová 

modlitbová reťaz mladých za mladých, na ktorú sa môžu mladí a všetci veriaci online 

prihlasovať na http://premladez.sk/tcm/.  Všetky potrebné informácie nájdete na našej 

stránke www.premladez.sk. 

8. Farnosť sv. Alžbety pozýva v piatok 20.11. na sv. omšu o 18:00 sláviť 

spomienku blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny a mučenice. 

9. Číslo farského účtu je: SK5502000000000587849512. VÚB banka. Číslo účtu 

filiálky Vyšné Opátske je: SK1309000000000445041104. SLSP. Vopred ďakujeme!  

10. Informácie o príprave na birmovku a prvé sv. prijímaniu budú zverejnené neskôr. 
 

Milodary na kostol: bohuznáma osoba 50 eur (č. 25/20), 20 eur (č. 

26/20), 40 eur (č. 27/20), 50 eur (č. 28/20),  20 eur (č. 29/20), 40 

eur (č. 30/20).  

Na účet do 14.11.: 40 eur, 20 eur, 50 eur, 10 eur, 20 eur, 30 eur, 

10 eur.                                          Pán Boh zaplať! Ďakujeme! 

 

http://premladez.sk/tcm/
http://www.premladez.sk/


Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu 
 

       Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie 
koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko". 
     "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi 
vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. 
a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich 
piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia 
mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší 
pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský. 
      Zároveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z 
nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním 
dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce 
piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," dodal arcibiskup Zvolenský. 

 

Modlitba za Slovensko: 
 
Všemohúci Bože, Otče, 

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu 

žiadosť. 

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, 

spôsobenými pandémiou 

a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, 

o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, 

o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 

o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú 

politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. 

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození 

nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. 

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, 

stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť 

mamonou a nemravnosťou. 

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám 

poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a 

vytrvalo odhodlali. 

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, 

ktorú si nám dal za patrónku. 

S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a 

dcérami. 

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich 

pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. 

Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť 

kresťansky v našej dobe. 

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s 

tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.                                                                www.tkkbs.sk 
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