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NOVEMBER 2022 

 

SVÄTÉ OMŠE  
▪ PONDELOK – PIATOK 630,  1500,  1800 
▪ SOBOTA       630,  1800   
▪ NEDEĽA       630,  800,  930,  1100,  1800  
▪ 1.11. Sviatok všetkých svätých    630,  800,  930,  1100,  1800 
▪ 2.11. Spomienka na zosnulých  630,  1500,  1630,  1800 

 
 
 
       

 

 
    VEČERADLO  

▪ prvá sobota 5.11.  
ráno o 630 

▪ nedeľa 13.11.  
 podvečer o 1700 

 

CHLIEB SV. ALŽBETY 
17. novembra na sviatok patrónky nášho 
mesta sv. Alžbety budeme požehnávať chleby 
a pečivo, ktoré upečiete a prinesiete do 
kostola, aby ste sa mohli podobne ako sv. 
Alžbeta podeliť s inými o chlieb a ponúknuť 
sa požehnaným pečivom. 
 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
4. 11.  a  6. 11. – skupina č. 2 

18.11. a 20.11. – skupina č. 3 
25.11. a 27.11. – skupina č. 4 

12.11. VEĽKÉ UPRATOVANIE KOSTOLA A JEHO OKOLIA od 800 

SPOVEDANIE 
pondelok – sobota 

polhodina 
pred sv. omšou 

ÚRADNÉ HODINY 
pracovné dni 

pondelok – piatok 
16:00 – 17:00 

 
 

ZBIERKY 

13.11. Zbierka sv. Alžbety 
20.11. Zbierka na kostol 
27.11. Zbierka na charitu 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 

▪ pondelok, utorok, streda, piatok 1545 – 1745 
▪ štvrtok 1545 – 1700 
▪ 3.11. Hora Sancta  2000 – 2100  
▪ 6.11. prvá nedeľa 1730  
▪  

mailto:kancelaria@svrodina.sk


ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

1.11.  
VŠETKÝCH 
SVÄTÝCH 
prikázaný 

sviatok   

6:30 ZBP kňazi Aurel, Štefan, Marek, Lukáš  
8:00 ZBP Alžbeta Polomská 
9:30 za farnosť 

11:00 + Július 1. výr.  
18:00 + z rod. Kollárova, Grusová 

2.11.  
streda 

spomienka  
na zosnulých  

6:30 + Oldřiška, Zdeněk, Demeter 
15:00 + z rod. Kopková, Andrusová 
16:30 + Imrich 
18:00 za všetkých zosnulých 

3.11.  
štvrtok 

sv. Martin  
de Porres 

6:30 za kňazov, rehoľníkov, misionárov 
15:00 ZBP Oľga Sabolová 70 r.  
18:00 + z rod. Kuzmová, Kičinková 
20.00 Adorácia Hora Sancta 

4.11. piatok  
sv. Karol 

Boromejský 

6:30 + z rod. Zálesová, Müllerová, Soľárová 
15:00 Za členov Bratstva Božského Srdca 
18:00 ZBP Mária Krajňáková 70r. 

5.11.  
sobota  

6:30 Modlitbové večeradlo 
Za skoré víťazstvo NSPM 

18:00 ZBP rod. Kalafusova 
6.11.  

32. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

6:30 ZBP Jaroslav s rodinou 
8:00 ZBP rod. Ondisová 
9:30 ZBP a poďakovanie Alžbeta Repková 80r. 

11:00 za farnosť 
18:00 za členov Ružencového bratstva 

7.11.  
pondelok 

 

6:30 + Agnesa, Michal 
15:00 ZBP Tomáš, Jaromír, Jana, Klára 
18:00 Za spoločenstvo modlitby matiek 

8.11.  
utorok 

  

6:30 + z rod. Rozmanová, Lešková 
15:00 + Katarína 

18:00 + z rod. Kicová, Ohradzanská, Rimárová 
9.11. streda 

Výr. posviacky 
Later. baziliky  

6:30 + Anna 
15:00 + Štefan, Valéria, Pavol, Rozália, Pavol 
18:00 + z rod. Haluškova, Mesárošova 

10.11.  
štvrtok  

sv. Lev Veľký  

6:30 + Anna, Michal 
15:00 + Mária, Andrej Ňulasy 
18:00 + Elena Kočišová 



11.11. piatok  
sv. Martin  

z Tours  

6:30 + z rod. Podracká, Eröšová 
15:00 ZBP Klaudia Horváthová 
18:00 ZBP Veronika 

12.11. sobota 
sv. Jozafát   

6:30 + Ján, Helena, Ján, Božena 
18:00 + Monika, 1. výr. 

 
13.11.  

33. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  
 

6:30 ZBP Róbert a Viera s rodinou 
8:00 Za farnosť 
9:30 ZBP Eva Korpová 45 r.  

11:00 ZBP Rozália 80 r.  
17:00 Modlitbové večeradlo 
18:00 ZBP Mária s rodinou  

 

14.11.  
pondelok 

6:30 + Anna, Martin, Anton 
15:00 + z rod. Péterova, Hičova 
18:00 + Anna, Štefan, Anna, Ján 

 

15.11.  
utorok 

sv. Albert Veľký 

6:30 + Ján, Mária  
a + z rod. Klecova, Rončákova 

15:00 + Štefan, Anna, Jozef 
18:00 ZBP Magdaléna, Marián Kažimíroví 

16.11.  
streda   

6:30 + Bartolomej Bombár 
15:00 + Ján, Anna, Mikulkoví 
18:00 + Marta Ruščáková, 10. výr.  

17.11. štvrtok 
sv. Alžbeta  
pož. chleba  

6:30 ZBP Mária Rozmanová 70 r. 
15:00 + Jozef, Ján 
18:00 + Alžbeta 

18.11. piatok  
výr. posv. bazilík  
sv. Petra a Pavla 

6:30 + Peter, Anna, Jozef, Margita 
15:00 + Pavol Polák 
18:00 + z rod. Tkáčiková 

19.11.  
sobota 

6:30 ZBP Agnesa s rodinou 
18:00 + Mária a Vojtech Tirpákoví 

20.11.  

NÁŠHO PÁNA 
JEŽIŠA KRISTA, 

KRÁĽA  
NEBA I ZEME 

6:30 ZBP Dáša, Lucia, Viera 
8:00 ZBP a uzdravenie pre Pavla 
9:30 ZBP Ľubomír 60 r. s rodinou 

11:00 Za farnosť 
18:00 ZBP Mária a Milan 

21.11.  
pondelok 

Obetovanie 
Panny Márie 

6:30 + z rod. Tothova, Bliškarová,  
Krakovská 

15:00 + Helena, 1. výr.  
18:00 ZBP Mária, Alexander 



22.11. utorok 
sv. Cecília  

6:30 ZBP  Samuel, Adela 
15:00 + z rod. Kuchárová 
18:00 ZBP rod. Daňová, rod. Gavalčíková 

23.11.  
streda 

sv. Kliment I. 

6:30 + Ján, Margita, Anton, Jozef, František 
15:00 + Dušan, Lucia, Jana, Tibor 
18:00 + z rod. Palenčárová, Bavoľarová 

24.11. štvrtok  
Sv. Ondrej  

Dung-Lak a spol.  

6:30 + Helena 
15:00 + Štefan, Anna 
18:00 + František Pohorenec 

25.11. piatok 
sv. Katarína 

Alexandrijská  

6:30 + Anna, + z rod. Havrilová, Hudáková 
15:00 ZBP Katarína Gothardová 
18:00 ZBP Katarína, Dana, Milan  

26.11. sobota  6:30 + Rastislav 
18:00 + Vincent, 3. výr.  

27.11.  

PRVÁ  
ADVENTNÁ 

NEDEĽA  
pož. adv. vencov 

6:30 Za farnosť 
8:00 ZBP Stanislav s rodinou 
9:30 ZBP rodina Miklošova 

11:00 ZBP Helena 70 r.  
18:00 ZBP Evka Korpová 45 r. 

 
28.11.  

pondelok 
 

6:00 + z rod. Bunčová, Michalková,  
    Šulcová, Hurtuková 

15:00 + Monika 
18:00 + Vladimír 

29.11.  
utorok  

6:00 + z rod. Lacko-Zagorová  
15:00 + Imrich 
18:00 + z rod. Borovská, Michalková 

30.11. streda 
sv. apoštol 

Ondrej  

6:00 + Andrej 
15:00 ZBP Katarína Gothardová 
18:00 + Milan 

 

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ 
Každý štvrtok prebiehajú v našej farnosti katechézy pre rodiny 
pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie: 

- katechéza pre rodičov v pastoračnom centre o 1700  
- katechéza pre deti v katechetickej miestnosti o 1700 
- nácvik omšových spevov pre všetky deti v kostole o 1730  
- o 1800 slávime so všetkými rodinami sv. omšu za účasti detí 

Tešíme sa na spoločné stretnutia      



KATECHÉZY PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI A ICH RODIČOV 
VO ŠTVRTOK O 17:00 

ZŠ Fábryho  29.9. 3.11. 12.1. 16.2. 
ZŠ Ľ. Fullu 6.10. 10.11. 19.1. 23.2. 
ZŠ Krosnianska 2 13.10. 24.11. 26.1. 2.3. 
ZŠ Krosnianska 4 20.10. 1.12. 2.2. 16.3. 
ZŠ Postupimská a iné 27.10. 15.12. 9.2. 23.3. 

 

DETSKÉ VEČERADIELKO  
V stredu 9. novembra o 1615 pozývame všetky rodiny spolu s deťmi na 
spoločnú modlitbu ruženca formou detského večeradielka spolu 
s deťmi z našej Cirkevnej materskej škôlky sv. Bernadety.  
 

MINIŠTRANTSKÉ STRETKÁ 
Každú druhú sobotu v mesiaci o 10:00 hod. – 5. a 19. novembra – 
pozývame chlapcov do pastoračného centra na stretnutie miništrantov. 
Pozvaní sú všetci, ktorí majú chuť posluhovať pri oltári. Spolu sa 
chceme veľa naučiť i zažiť mnohé dobrodružstvá.   

RODINNÁ KÁVA  
Každú nedeľu po rodinnej sv. omši 
pozývame rodinky do pastoračného centra 
na rodinnú kávu a duchovné slovíčko. 
Chceme spoločne zdieľať radosti i starosti, 
povzbudiť sa a spoločne kráčať s nádejou aj 
do všedných dní.  

KRÁĽOVSKÝ OBED  
V nedeľu 20. novembra na slávnosť Krista Kráľa vás pozývane na 
spoločný sviatočný obed v pastoračnom centre o 1215. Prihlásiť sa treba 
týždeň vopred (do nedele 13.11.) odovzdaním prihlasovacieho lístka do 
určenej krabice v kostole. Menu bude jednotné – polievka, hlavné jedlo, 
voda, dezert a káva alebo čaj – cena pre dospelých je 10 €, cena detskej 
porcie je 5 €. Tešíme sa na spoločne strávený čas.  

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY V NOVEMBRI 
Všeobecný úmysel: Aby deti, ktoré trpia, žijú na ulici, sú obeťami vojen 
a sirotami, mali prístup k vzdelaniu a mohli znovu zakúsiť teplo rodiny.  
Úmysel KBS: Aby mladí dokázali byť opravdivými Kristovými svedkami.  

 



OZNAMY RUŽENCOVÉHO BRATSTVA 
• v pondelok 31.10. sa modlitba ruženca začne o 1700 
• v utorok 1.11. sa modlitba ruženca začne o 1700 spolu s litániami 

ku všetkým svätým  
• v stredu 2.11. budú o 1745 litánie za zomrelých a namiesto ruženca 

sa v tento deň koná pobožnosť za zosnulých veriacich pri 
veľkonočnej svieci v závere sv. omše 

• spoločná modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových 
tajomstiev bude na prvú nedeľu 6.11.  o 1645  

• modlitbu ruženca vedú členovia jednotlivých ruží podľa rozpisu: 
o 31.10. –   6.11.   4. ruža  
o  7. 11. – 13.11.   5. ruža  
o 14.11. – 20.11.  6. ruža  
o 21.11. – 27.11.  7. ruža    
o 28.11. –  4. 12.   8. ruža    

 

 
KALENDÁRE A ZAMYSLENIA  
NA ROK 2023 
Ružencový kalendár a kniha rozjímaní 
Evanjelium na každý deň na rok 2023 sú 
pre vás v ponuke vedľa sakristie.  
  

 

FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA 
Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom 
farára. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických 
záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich 
názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol 
spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo. Členovia FER majú vždy 
konať v záujme farnosti. Predsedom FER je farár. FER má mať najmenej 
troch členov. Maximálny počet členov by nemal byť viac ako desať. 
Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s 
trvalým pobytom vo farnosti. Má to byť čestný a svedomitý kresťan 
katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi. Členovia FER by mali byť 
prakticky zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach. Farár požiada 
veriacich, aby navrhli kandidátov. Vo farnostiach s jedným kostolom 
farár si priamo vyberie z navrhnutých kandidátov. Pri ich výbere 
zohľadní počet získaných hlasov. Všetci tí, ktorí budú pomáhať farárovi 



v správe farského majetku, zložia v prítomnosti farára sľub, že zverenú 
úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim 
farárom a v súlade s normami vzťahujúcimi sa na správu farského 
majetku. Členstvo vo FER je na päť rokov. Členovia FER spočítavajú a 
evidujú všetky zbierky konané vo farnosti a starajú sa o zdroje príjmov 
a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzujú a organizujú veriacich v 
starostlivosti o budovy a majetky farnosti.  

 
 

PASTORAČNÁ RADA 
Farská pastoračná rada (FPR) je poradným zborom farára. Jej cieľom je 
podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Má 
pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach 
týkajúcich sa pastoračnej služby. FPR sa nezaoberá materiálnym a 
technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými 
záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú 
prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, 
starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. FPR sa modlí, 
spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, 
radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života 
apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom 
majúcim jedno srdce a jednu dušu. FPR pozostáva zo zástupcov 
veriacich farnosti, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti 
ako živého spoločenstva veriacich. Podľa možnosti do FPR má byť 
zvolená veriacimi alebo menovaná farárom z každej oblasti pastoračnej 
služby aspoň jedna osoba. Je potrebné dbať o to, aby svoje zastúpenie 
mali veriaci rôznych vekových skupín a sociálnych vrstiev. Počet členov 
FPR závisí od veľkosti farnosti. Odporúča sa, aby ich nebolo viac ako 15. 
Okrem farára a zástupcov z kňazov činných v pastoračnej službe, 
členstvo je na päť rokov. Avšak po uplynutí tejto doby môžu byť 
opätovne zvolení alebo menovaní.  

 
 

VOĽBY DO FARSKÝCH RÁD 
Keďže v tomto kalendárnom roku končí mandát pôsobnosti doterajším 
členom farskej ekonomickej rady i farskej pastoračnej rady, na Prvú 
adventnú nedeľu 27.11.2022 bude v našej farnosti voľba členov do 
farskej ekonomickej rady a do farskej pastoračnej rady. Každý farník, 
patriaci do našej farnosti, môže navrhnúť max. päť kandidátov a ich 
mená odovzdá do určenej schránky v uvedený deň volieb 27.11.2022. 



ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI 
V oktáve sviatku Všetkých svätých od 1. do 8. novembra môžeme 
vyprosiť milosť úplných odpustkov v prospech zosnulých:  

• Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa 
pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu 
privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.  

V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých môžeme vyprosiť 
milosť úplných odpustkov dušiam v očistci: 

• Veriaci , ktorý 2.11. nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a 
pomodlí sa Modlitbu Pána Otče náš a urobí vyznanie viery Verím v 
Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba 
dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia 
predchádzajúceho dňa 1.11. až do polnoci určeného dňa 2.11.  

Okrem uvedených odpustkových úkonov treba vylúčiť akúkoľvek 
pripútanosť k hriechu (aj všednému) a splniť tri podmienky: 

1. sv. spoveď (jedna spoveď stačí na všetky odpustky) 
2. sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň)  
3. modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas´, Sláva) 

 

SVETIELKO – STRETNUTIA PRE MAMKY S DEŤMI 
Milé mamičky a oteckovia! Pozývame vás na SVETIELKO, pravidelné 
stretnutia rodičov, predovšetkým mamičky na materskej dovolenke, 
ktoré sa uskutočnia v 3 stredy v mesiaci (9:30 – 11:30) 
v pastoračnom centre a v katechetickej miestnosti. Budeme sa venovať 
rozmanitým témam, duchovnému slovu, modlitbe, či workshopom. 
Tešíme sa na vašu účasť! 

Téma na november:  Rodina – miesto, kde láska rodí život 
9.11.  - Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva  

- prednáška + diskusia 
- hosť: Zuzana Rigdová z PloDaru, spolupracovníčka ACR 

16.11.  - Modlitby za naše rodiny a našich zosnulých príbuzných  
  a nenarodené deti 

23.11.  - Autentické svedectvo manželov žijúcich v početnej rodine  
  s viacerými deťmi (hostia) 

Kontakty pre prípadné otázky:  Miroslava Zlacká - 0948 245 909  
Edita Smolárová - 0949 253 640 


