
 

 
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH 

KONGREGÁCIA BRATOV TEŠITEĽOV Z GETSEMANI - CCG 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  

  

 nedeľa 20. december 2020 

Pondelok Pondelok po 4. adventnej nedeli 

21.12.2020 9:00 Za † Žofiu a Karola a starých rodičov z oboch strán 

10.00 Na úmysel celebranta 

12:15 Na úmysel celebranta 

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Utorok Utorok po 4. adventnej nedeli 

22.12.2020 9:00 Za † Kolomana a Máriu, ich rodičov a súrodencov 

10.00 Na úmysel celebranta 

12:15 Na úmysel celebranta 

18:00 Za † rodičov Jozefa a Katarínu a starých rodičov z oboch strán 

Streda Streda po 4. adventnej nedeli 

23.12.2020 9:00 Poďakovanie za 18 a 78 rokov života s prosbou o Božiu pomoc 

10.00 Na úmysel celebranta 

12:15 Na úmysel celebranta 

18:00 Poďakovanie za 50 rokov života s prosbou o Božiu pomoc 

Štvrtok ŠTEDRÝ DEŇ 

24.12.2020 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Romana 

Vianočné obdobie 

16:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

22.00 Na úmysel celebranta 

24:00 Za veriacich 

Piatok NARODENIE PÁNA 

25.12.2020 8:00 Na úmysel celebranta; 9.00 Na úmysel celebranta; 

10:00 Za † rodičov Štefana a Teréziu a starých rodičov z oboch strán; 11.00 Na úmysel 

celebranta; 

15:00 Na úmysel celebranta; 16.00 Na úmysel celebranta;17.00 Na úmysel celebranta; 

18:00 Za † rodičov Jána a Pavlu; 

Sobota Sviatok SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA 

26.12.2020 8:00 Na úmysel celebranta; 9.00 Na úmysel celebranta; 

10:00 Za † rodičov Evu a Ondreja; 11.00 Na úmysel celebranta; 

15:00 Na úmysel celebranta; 16.00 Na úmysel celebranta;17.00 Na úmysel celebranta;  

18:00 Za † svaťku Gertrúdu a rodičov, svokrovcov a starých rodičov z oboch strán; 

Nedeľa PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A  

27.12.2020 8:00 Za † syna Jána; 9.00 Na úmysel celebranta; 

10:00 Za † rodičov Evu a Ondreja; 11.00 Na úmysel celebranta; 

15:00 Za pokoj vo svete ; 16.00 Na úmysel celebranta;17.00 Na úmysel celebranta; 

18:00 Poďakovanie za Božiu pomoc pre rodiny s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc; 

  



• Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a 

modlitby vám vyslovujeme "Pán Boh vám to odmeň" . 

• Vo štvrtok na Štedrý deň sv. omše o 9:00 budú ešte slávena zo dňa. Svätá omša o 16:00 

a pridana sv. omša o 22.00 hod. bude už zo sviatku Narodenia Pána. Polnočnú sv. omšu 

slávime 24:00 hod.  

• V piatok je druhý najväčší sviatok katolíckej cirkvi NARODENIE PÁNA. Je to prikázaný 

sviatok. Sväté omše v našom kostole budú ako v nedeľu. 8:00; 9.00; 10:00; 11.00; 15:00; 16.00; 

17.00; 18.00 

• Od soboty 19.decembra 2020 sa menia podmienky, za ktorých je možné sláviť verejné 

bohoslužby. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v  Nitre nariadil obmedziť kapacitu 

v kostoloch počas konania bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného a sobášneho obradu. 

Bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného 

podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna 

osoba na 15 m2, a zároveň je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi 

obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest 

musí v radoch alternovať. Pre náš kostol to znamená, že bohoslužieb sa može zúčastniť 

32 osôb a musia sedieť v každom druhom rade. Jedno miesto je vyhradené aj v adoračnej 

kaplnke. Vzadu budú umiestnené kartičky s číslami od 1 do 32. Keď sa kartičky minú, ďalším 

osobám už nebude vstup do kostola umožnený. Rodina, na ktorej úmysel sa bude sv. omša 

slúžiť, bude mať prednosť pri vstupe na bohoslužbu. Taktiež upozorňujeme, že vstup 

do kostola pre pozitívnych na koronavírus a aj osoby, ktoré s nimi zdieľajú jednu domácnosť 

je zakázaný, rovnako ako všade inde. Všetkých veriacich prosíme o pochopenie a vzájomnu 

ohľaduplnosť. 

• Už vyše 5 rokov je v adoračnej kaplnke každý deň vystavená k poklone Sviatosť Oltárna. 

Buďme vďační za toto miesto modlitby. Bez pravidelných klaňateľov, ktorí sa striedajú 

v službe by ale Sviatosť nemohla byť vystavená.  Povzbudzujeme vás teda, aby ste sa pridali 

aj k pravidelným klaňateľom. Ide o záväzok adorovať jednu hodinu týždenne alebo 

dvojtýždenne (podľa dohody). Momentálne hľadáme niekoho od nového roka na utorky 

v čase medzi 13:00-14:00 hod. 


