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LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA A PROGRAM BOHOSLUŽEB 

 

PONDELOK  Féria 

UTOROK  Sv. Filipa Neriho, kňaza, sp 

STREDA  Féria 

ŠTVRTOK  Féria 

PIATOK  Féria 

SOBOTA  Féria 

NEDEĽA  ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, SL 

 

VEĽKÁ   FRANKOVÁ 

PONDELOK 18 00 Za zdr a b. p. pre Petra 

STREDA 13 00 † Katarína Petrasová - pohrebná 

PIATOK 08 00 Za požehnanie r. Kromkovej 

SOBOTA  18 00 Na úmysel biskupa 

NEDEĽA 10 00 Za veriacich. 

 

MALÁ   FRANKOVÁ 

UTOROK  18 00 Za študentov 

ŠTVRTOK 18 00 Za zdr. a B. p. pre Máriu Gemzovú pri živ. jubileu 

SOBOTA  17 00 † Jakub, Mária, Alžbeta, Mária a Vojtech 

NEDEĽA 08 00 † Jakub a Jozefína, Ján a Mária Škvarek 

 

  I N É   O Z N A M Y  

 

➢ Od 6. 5. Je možnosť súžiť sv. omše verejne za prísnych hygienických predpisov. Na základe rozhodnutia urdu 

verejného zdravotníctva budú sv. omše za týchto podmienok: 

➢ Vstup len z rúškou ktoré mame celu omšu na tvári. 

➢ Pred vstupom je povinná dezinfekcia rúk 

➢ Sedieť len na označených miestach. 

➢ Dodržať 2 m. odstup. 

➢ Prijímanie do ruky 

➢ Čo najmenej sa dotýkať všetkého 

V rámci týchto opatrení do nášho kostola v VF vojde 45 ( MF vojde 25 ľudí). Preto vás prosím, aby ste  zvážili 

účasť na sv. omši. Aj naďalej je sv. omša na báze dobrovoľnosti, keď že sme v stave núdze. Aj naďalej budeme 

vysielať na You Tube Spoločenstva Perla 

➢ Novéna k Duchu Svätému 
➢ Úmysly modlitby. 
➢ Letné kántrové dni streda, piatok, sobota, záväzný je iba jeden. Úmysel za duchovné povolania. 
➢ Veľmi úctivo by som  poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková  

Marek Kromka  č. d. 87   Marcel Ogurčák   č. d. 87 

Ján Gancarčík  č. d. 87 

➢ Veľmi úctivo by som  poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková  

Veronika Čarnogurská č. d. 12 
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➢ DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE 
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a 

milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša 

túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho 

srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen. 

 

➢ Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie 

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov 

ľuďom nakazeným korona vírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. 

Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie. 

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu 

získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých 

podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na korona vírus, osôb, ktorým lekár 

nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že 

sa starajú o chorých na Covid-19. 

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická 

adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či 

Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si 

povolal k sebe. 

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť 

pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž. 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/20/0170/00378.html

