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                                                33. nedeľa cez rok – A    
1. Dnes je 33. Nedeľa cez rok.  Dnes je 4.svetový deň chudobných. Pápež František 
pozval kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : sv. Margity Škótskej  
Utorok     : spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky  
Streda      : spomienka výročie posviacky  bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov   
Štvrtok     : féria 
Piatok       : féria 
Sobota      : spomienka obetovanie Panny Márie   
Nedeľa      : 34.v  období cez rok. Slávnosť Krista Kráľa . Po sv.omši sa koná pred  
                     vyloženou sv. oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia  
                     Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastni na recitovaní modlitby  
                     Ježišu  Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok 
                     úplne odpustky.   
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach: 
Pondelok,utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Streda,                                              : 07.15 hod.   
Sobota                                               : 11.00 hod. 
Nedeľa                                              : 08.10 hod a 10.45 hod.   
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.           Pšurnovice : piatok : 15.30 hod. 
                   Sobota : 17.00 hod.                                 Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4.Členovia SSV si môžu prevziať podielové knihy po sv. omši v sakristií kostola. Členský 
príspevok  je 8 Eur. Vybrať si ich môžete do 20.12. 2020 
 
5.Oznam pre rodičov žiakov 3. ročníka : na fare si môžete prevziať knižky pre vaše deti, 
aby sa mohli obrázkovou formou oboznámiť s prežívaním sv. omše. Na prvé sv. 
prijímanie  v roku 2021 je prihlásených 19 žiakov.  
 
6.Oznam KBS:  
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných 
bohoslužieb.  
Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, 
ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu 
využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami 



ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené 
miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. 
 
Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a 
využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 
100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich. 
 
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné 
bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na 
sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto 
na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom. 
 
Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri 
dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou 
vodou, , rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, 
dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne 
dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. 
 
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny 
požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť 
osobitnú svätú omšu v nedeľu. 
U nás bude druhá sv.omša  v nedeľu zvlášť pre dôchodcov. 
 Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. 
 
Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v 
ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre 
ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické 
zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o 
veriacich. 
 
Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť 
kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná. 
 
   Napísané dňa 17.11. 2020 :  Z dôvodu bezpečnostných dôvodov oznamujem 
birmovancom, že plánované stretnutie avizované na 21.11.2020 sa ruší.  

 


