
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – na 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU - 10. 5. 2020 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 

 
 

 Ľubovoľná spomienka na bl. Sáru Salkaháziovú, pannu a mučenicu 

11. 5. Pondelok   06.30 hod. JĎ Za zdravie Ľudmilky a Božiu pomoc pre celú rodinu 

    17.40 – 18.20 hod.  – MODLITBY ( posvätný ruženec, litánie, iné modlitby - bez spievania) 

       18.30 hod. MP Za živú vieru pre bratov Jozefa a Jaroslava 
 

12. 5. Utorok  06.30 hod. MP  Za zdravie rodičov Ivana a Máriu 

   18.30 hod. JH        Za múdrosť DS pre vládu SR 
 

  Ľubovoľná spomienka na Blahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú 

13. 5. Streda  06.30 hod. JH + z rodiny 

      17.40 – 18.20 hod.  – MODLITBY ( posvätný ruženec, litánie, iné modlitby - bez spievania) 

                 18.30 hod. MP Za šťastný pôrod 
 

 Sviatok sv. Mateja, apoštola 

14. 5. Štvrtok  06.30 hod. JĎ + rodičia a súrodenci 

              17.30 – 18.30 hod.  TICHÁ ADORÁCIA 

             18.30 hod. JH + Lýdia Ďuricová 
 

15. 5. Piatok 06.30 hod. MP Za Božie požehnanie pre dobrodincov 

    18.30 hod. JĎ Za dary DS pre Tímeu 

              19.30 – 20.30 hod.  – MODLITBA CHVÁL  (streamovaná – bez účasti ľudu) 
 

 Spomienka na sv. Jána Nepomúckeho, kňaza a mučeníka 

16. 5. Sobota    07.30 hod. JH Za obrátenie syna a dcéry 

               18.30 hod. JĎ Za živú vieru pre rodinu Hatalovú 
 

17. 5. 2020         ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

    Nedeľa         07.30 hod.       MP      Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu  
                                   (OMŠA VÝLUČNE PRE SENIOROV) 
               09.30 hod.      JĎ       Za Božie požehnanie pre Lauru 

              11.00 hod.       JH       Za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Deniska a jeho rodinu 
 

Vysvetlivky:      JH – P. Ján Hríb      JĎ – P. Juraj Ďurnek      MP – P. Michal Paluch 

 

OZNAMY:  
 

 

* Počas trvania opatrení budeme u nás v kostole na sv. omšiach spievať iba úvodnú a záverečnú 

pieseň. Všetko ostatné budeme recitovať. 

* Modlitby pred sv. omšami (ruženec, litánie...) bez spievania, budú iba vo vyhradených dňoch – 

pondelok a stredu. Ostatné dni pred sv. omšami budeme zachovávať posvätné ticho ako prípravu na slávenie 

Eucharistie.  

 * Sviatosť zmierenia vysluhujeme 15 min. pred rannými a 30 min. pred večernými sv. omšami (okrem 

nedele). 

 

 

 



 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

 

 

 

 

* Od stredy 6.5.2020 slúžime verejné sv. omše s opatreniami: 
 

 Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu 

- Sedieť len na vyznačených miestach (biela lepka na lavici ) a voľných stoličkách. Sedieť len 

v každej druhej lavici. Rodinný príslušníci môžu sedieť pri sebe. 

 Znak pokoja (úklon hlavou) bez podávania rúk. 

 Prijímanie iba na ruku 

 Nedeľná sv. omša ranná vyhradená pre seniorov 

 Ostatné nedeľné omše (ak nebude dosť miesta v kostole, možnosť stáť na námestí pred kostolom, kde 

bude reproduktor. Na prijímanie vyjde kňaz von a dá sv. prijímanie.) 

 

!!! POZOR ZMENA času ranných sv. omší cez víkend !!! 

Cez víkend ranné omše u nás v zmenenom čase – o 7.30 hod. 

 

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE !!! 
 

Do nášho chrámu dodržiavajúc opatrenia sa zmestí 90 ľudí.  

 

   DETSKA SV. OMŠA o 11.00 hod. - naďalej STREAMOVANÁ !!! -   vyznie to zvláštne, ale prosíme, aby 

ste neprichádzali s malými deťmi. Chceme dodržať opatrenia, v ktorých sa ráta, že v kostole sa v kľude sedí. Čo 

nevieme zaručiť pri malých deťoch. Preto na detskú omšu paradoxne nebudete môcť prísť s malými deťmi. Iba 

s väčšími deťmi, ak zvážite, že vydržia pekne sedieť. 

        Táto sv. omša bude naďalej STREAMOVANA !!! Z tohto dôvodu bude kapacita v kostole 50 ľudí. Bude 

tiež možnosť stáť vonku na námestí, kde bude reproduktor a prijímanie dostanete vonku. 

 

PRIJÍMANIE NA RUKU – hovorca KBS 
 
Bratislava 7. mája (TK KBS) V týchto dňoch sa na Konferenciu biskupov Slovenska obrátilo viacero ľudí s 

otázkou, či prijatie Eucharistie do rúk nespôsobí jej zneuctenie, znesvätenie, či profanáciu. Na internete sa v 

tejto súvislosti objavili mnohé články, ba aj petícia, aby slovenskí biskupi prehodnotili svoje rozhodnutie. Pre 

poskytnutie jednoduchej a jasnej odpovede na danú otázku stačí jedno slovo: Nie.  

 

Prijímanie Eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie, znesvätenie, ani profanáciu. Je to súčasť praxe Cirkvi 

a jedna z možností ako prijímať. Na generálnej audiencii v Ríme to v marci 2018 potvrdil a zdôraznil pápež 

František. 

Aby sme to zhrnuli: KBS dovolením podávať prijímanie do rúk nemienila a zatiaľ ani nemieni meniť zaužívanú 

pastoračnú prax. Biskupi ním, po porade s lekármi a epidemiológmi, urgentne odpovedali na nebezpečenstvo 

šírenia covid-19 - v snahe o to, aby sme mohli aspoň núdzovo sláviť.  

Sme v situácii dočasných pravidiel. A tie sú, samozrejme, nedokonalé. Že budú problémy, to sme už vopred 

avizovali. Aj provizórne podmienky verejného slávenia sú však lepšie ako žiadne. Veľmi veľa teraz záleží od 

našej trpezlivosti, veľkodušnosti a obetavosti.  

Prosím vás, drahí veriaci, ktorí by ste radšej prijali Eucharistiu do úst: prijmite ju za týchto okolností s 

ohľadom na ostatných do rúk. Neznesvätíte ju, ani nepoškvrníte. A vás, milí bratia kňazi prosím: ak 

niekto nie je za žiadnu cenu ochotný alebo schopný pochopiť prečo teraz rozdávame sväté prijímanie 

inak, než zvyčajne, požiadajte ho, aby prišiel na záver radu a prijal tak, ako si žiada.  
                                                                                                                                                   Martin Kramara 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200504033

