
Spovedanie a rozdávanie svätého prijímania 

Sobota 18.12.2021 

Možnosť pristúpiť k individuálnej spovedi od 13:00 do 15:30 hod.  

(po svätej spovedi je možnosť prijať hneď aj Eucharistiu). 

 

Rozdávanie svätého prijímania: od 12:30 hod. do 12:50 hod. (pri kostole) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedeľa 19.12.2021 

Rozdávanie svätého prijímania: od 14:00 hod. do 14:30 hod. (pri kostole) 

 

Možnosť pristúpiť k individuálnej spovedi od 14:30 hod. do 17:00 hod.  

(po svätej spovedi je možnosť prijať hneď aj Eucharistiu). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pondelok 20.12.2021 

Možnosť pristúpiť k individuálnej spovedi: 

od 10:00 do 11:00 hod. (po svätej spovedi je možnosť prijať hneď aj Eucharistiu). 

od 13:30 do 15:00 hod. (po svätej spovedi je možnosť prijať hneď aj Eucharistiu). 

 

Rozdávanie svätého prijímania: od 13:00 hod. do 13:20 hod. (pri kostole) 

      od 16:45 hod. do 17:00 hod. (pri kostole) 

 

(v pondelok doobeda predovšetkým deti a mládež!!!!!) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utorok 21.12.2021 a Streda 22.12.2021 

Možnosť pristúpiť k individuálnej spovedi: 

od 09:00 do 10:00 hod. (po svätej spovedi je možnosť prijať hneď aj Eucharistiu). 

od 13:30 do 15:00 hod. (po svätej spovedi je možnosť prijať hneď aj Eucharistiu). 

 

Rozdávanie svätého prijímania: od 13:00 hod. do 13:20 hod. (pri kostole) 

      od 16:45 hod. do 17:00 hod. (pri kostole) 

 



Sväté omše počas Vianoc 

Piatok 24.12.2021 

15:30 hod. – vigília 

16:45 hod. – vigília 

21:00 hod. – polnočná 

22:30 hod. – polnočná 

 

Sobota 25.12.2021 

00:00 hod. – polnočná / internetový prenos 

06:30 hod.  

07:30 hod.  

09:00 hod. / internetový prenos 

10:30 hod. 

12:00 hod. 

 

Nedeľa 26.12.2021 

06:30 hod. 

07:30 hod. 

09:00 hod. / internetový prenos 

10:30 hod. 

12:00 hod. 

 

Pondelok 27.12.2021 

07:00 hod. 

09:00 hod. 

11:00 hod. 

15:00 hod. 

......... hod. - Slávnostná odpustová – presná hodina sa upresní pri oznamoch. / Prenos 

 

Na sväté omše počas týchto sviatočných dní (24.12.2021 – 27.12.2021) sú potrebné lístky. 

Lístky si môžete vyzdvihnúť vo štvrtok 23.12.2021 od 15:30 hod. do 16:00 hod. pri kostole.  

Vybrať si jednu svätú omšu počas týchto dní. Kapacita je iba 30 veriacich na svätej omši! 

Prosím dodržiavať: 

Kostol sa otvára 15 minút pred svätou omšou (nechodiť skôr – budú pustení iba tí, ktorí majú 

aktuálny lístok). Pri čakaní na svätú omšu dodržujte rozostupy, čakajte v rade. 

Pri vstupe si dezinfikovať ruky, mať správne nasadený respirátor, aby prekrýval horné dýchacie 

cesty. Každá svätá omša je slávená v režime OP (očkovaní a prekonaní)! 

(Na slávnostnú odpustovú svätú omšu budú pozvaní členovia Hospodárskej rady farnosti, 

členovia Pastoračnej rady farnosti. Tí, ktorí sa starajú o poriadok a čistotu v chráme. Dievčatá, 

ktoré pomáhali ako usporiadateľky pri svätých omšiach. Prosím všetkých o rešpektovanie tohto 

môjho rozhodnutia.) 

Prosíme a vyzývame k dodržiavaniu opatrení, zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, 

vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými.  

Je potrebné urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Žiadame o 

pochopenie a ohľaduplnosť ohľadom slávenia svätých omši, nedostatku miest na sedenie....  

 

 

 

 


