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8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

PONDELOK  Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období 

28 
FEB 

 900 Na úmysel 

 1800 Na úmysel 
UTOROK  Utorok 8. týždňa v Cezročnom období 

01 
MAR 

 900 Na úmysel 

 1800 Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny 
STREDA  POPOLCOVÁ STREDA 

02 
MAR 

 900 Na úmysel 

 1800 Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Matky Božej pre rodiny Uhrínovú, 
Bezákovú a Štrausovú 

ŠTVRTOK  Štvrtok po Popolcovej strede 

03 
MAR 

 900 Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov 

 1800 Za † rodičov a synovca Mariána 
PIATOK  Piatok po Popolcovej strede 

04 
MAR 

 900 Na úmysel, ako zmierna obeta k úteche Božského Srdca Ježišovho 
 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

  1930 Mládežnícka sv. omša 
SOBOTA  Sobota po Popolcovej strede 

05 
MAR 

 900 Za všetkých členov Kongregácie Bratov Tešiteľov a ku cti Panny Márie 

 1800 Za † Karola a Máriu a rodičov z oboch strán 
NEDEĽA  1. PÔSTNA NEDEĽA 

06 
MAR 

 800 Na úmysel blahorečenia zakladateľa Kongregácie Bratov Tešiteľov Josefa 
Litomiského 

 1000 Za † manžela Stanislava a zosnulých z oboch strán 
 1500 Na úmysel (Za ukončenie vojny na Ukrajine) 
 1800 Za † rodičov Pavla a Máriu, Júliusa a Katarínu a starých rodičov 

 

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby 
vám vyslovujeme „Pán Boh vám to odmeň“.  
 

 Dnes a v nasledujúcich dvoch dňoch nám Cirkev ponúka vykonať Zmiernu poklonu. Veriaci, 
ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Povzbudzujeme vás zotrvať v adorácii aspoň pol 
hodiny počas dnešného dňa od 12:00 hod. do 18:00 hod, zajtra a v utorok od 10:00 hod. do 18:00 hod. 
v celodennej Adoračnej kaplnke tu, u nás, v kostole Bratov Tešiteľov a tým k získaniu úplných 
odpustkov. 
 

 V utorok, 1.3.2022, o 17.00 hod. bude v našom kostole stretnutie členov ružencových bratstiev. O 
18.00 hod. bude odslúžená sv. omša za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny. 
 

 V stredu je Popolcová streda. V cirkvi ňou začína 40-dňové Pôstne obdobie pred Veľkou 
Nocou. Popolcová streda je dňom pôstu a zdržiavaním sa mäsitého pokrmu . 
Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň sa pôst a zdržiavanie mäsitého 
pokrmu nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do 
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dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v 
priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty 

rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku 
života. 
 

 V pôstnom období bude bývať v našom kostole krížová cesta vždy v piatok pred večernou sv. 
omšou o 17:15 hod., na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. 
 
 Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď bude v našom kostole každý deň 20 minút 
pred rannou sv. omšou a pred večernou sv. omšou od 17.30 hod. až do vtedy, kým bude treba a 
budeme mať ľudí čakajúcich na spoveď. 
 

 V piatok, ako každý prvý piatok v mesiaci, sa pomodlíme krížovú cestu pred rannou sv. omšou o 
08.15 hod. Najsvätejšia Oltárna Sviatosť bude vystavená v kostole po rannej sv. omši, približne o 
10.00 hod. O 15.00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva. Adorácia počas celého dňa 
až do večernej sv. omše bude prebiehať v kostole. Adoračná kaplnka bude v tento deň zavretá. V 
sobotu sa po rannej sv. omši pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú sobotu v mesiaci. 
 

 Na budúcu nedeľu bude po všetkých svätých omšiach predpísaná zbierka na charitu. 
 

 Od soboty, 26. februára, môžu prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia 
Vlády SR. Ruší sa režim OTP, OP, OP+ s obmedzeniami a platí režim základ. Podľa schváleného 
materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré 
patria aj bohoslužby) má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo 
maximálne na 50 percent kapacity. Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude 
kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ. Stále však platí 
pre vstup do kostola povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.  
 
 
 

  
 

POPOLCOVÁ STREDA 
„KAJAJTE SA A VERTE V EVANJELIUM“ 


