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OZNAMY FARNOSTI ČIERNY BALOG 

tel. číslo: 048/619 13 83; e-mail: cierny-balog@burv.sk  

SVÄTÉ OMŠE: 05. 10. – 11. 10. 2020 
 

 

 

 Od 1. októbra 2020 sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu sprísnili hygienické 

pravidlá, ktoré sa dotkli aj slávenia bohoslužieb – na svätej omši či inej pobožnosti môže 

byť prítomných najviac 50 ľudí (vrátane kňaza a asistencie). V predsieni kostola sú 

v košíku drevené kocky; každý pri príchode do chrámu vhodí jednu kocku do pripravenej 

misy. Keď sa kocky v košíku minú, ďalší už nemôže vojsť. Naliehavo žiadame, aby ste 

nezabúdali na dezinfekciu rúk pri vstupe a mať vnútri rúško na celej tvári (vrátane 

nosa) a v laviciach sedeli na vyznačených miestach. Znovu sa totiž vraciame k dvoj-

metrovým odstupom a šachovnicovitému sedeniu. Odstup treba dodržiavať i pri svätom 

prijímaní. Prosíme naďalej o dôkladnú dezinfekciu lavíc a kľučiek v kostole po každej 

svätej omši. Zároveň žiadame všetkých, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia, 

sú po vážnej operácii alebo sa doma starajú o starých či chorých, aby ostali doma 
a sledovali svätú omšu prostredníctvom komunikačných prostriedkov.  

Deň 
LITURGIA 

 

Cezročné obdobie 

Liturg. 

farba 
 

Čísla 

piesní 

KOSTOL 

KAPLNKY 

POHREBY 

SOBÁŠE 

05.10. 
 

2020 

Pondelok 27. týždňa v Cezroč. období 

Sv. Faustíny Kowalskej, panny 

Ľubovoľná spomienka 

biela 17:30  

06.10. 
 

2020 

Utorok 27. týždňa v Cezroč. období 

Sv. Bruna, kňaza 

Ľubovoľná spomienka 

biela 17:30  

07.10. 
 

2020 

Streda 27. týždňa v Cezroč. období 

Ružencovej Panny Márie 

Spomienka 

biela 
 

366, 295,  

413 

07:30  

08.10. 
 

2020 

Štvrtok 27. týždňa v Cezroč. období 

V čase pandémie 

Votívna svätá omša 

zelená 17:30  

09.10. 
 

2020 

Piatok 27. týždňa v Cezroč. období 

Sv. Dionýza, biskupa, 

a spoločníkov, mučeníkov 

Ľubovoľná spomienka 

červená 17:30  

10.10. 
 

2020 

Sobota 27. týždňa v Cezroč. období 

Vigília 28. cezročnej nedele 
Svätá omša s platnosťou na nedeľu  

zelená 
 

246, 265,  

414 

17:30  

11.10. 
 

2020 

DVADSIATA ÔSMA 

CEZROČNÁ NEDEĽA 
 

Vysluhovanie sviatosti birmovania 

zelená/ 

červená 
 

246 (218), 

265 (293),  

415 (219) 

07:30 
 

10:30 

10:30 
 

Medveďovo 
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 Prednosť v účasti na svätej omši budú mať okrem kňazov kostolníci, miništranti, 

mimoriadni rozdávatelia Eucharistie, organista, žalmistky, členovia farského spevokolu, 

členovia ruže, ktorá sa v daný týždeň v kostole predmodlieva ruženec a tí, ktorý obetovali 

úmysel svätej omše. Počas detských sv. omší v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie 

budú mať prednosť aj prvoprijímajúce deti s jedným rodičom alebo jeho zástupcom. 

Prosíme, aby menovaní svoju účasť nahlásili našim kostolníkom minimálne deň vopred.  
 

 V súvislosti s novými opatreniami biskupi Slovenska od 1. 10. 2020 udeľujú všeobecný 

dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach.  
 

 O modlitbu posvätného ruženca v kostole tento týždeň prosíme ružu p. Viery Ťažkej. 

V uplynulom týždni za túto službu ďakujeme ruži p. Márie Medveďovej. 

 

 V piatok (9. 10.) od 16:00 hod. bude svätá spoveď pre birmovancov. Spovedať sa bude 

v prípade potreby i počas sv. omše a po nej v kostole aj na fare. Rodinných príbuzných 

birmovancov prosíme vyspovedať sa podľa možnosti v tomto týždni v ich vlastných 

farnostiach (v piatok nech prídu len tí, ktorí to v týždni naozaj nestihnú). 
 

 Na budúcu nedeľu (11. 10.) pri svätej omši o 10:30 hod. bude v našej farnosti 

udelená sviatosť birmovania 48 birmovancom z našej farnosti a jednému z farnosti 

Mýto pod Ďumbierom. Z poverenia nášho pána biskupa príde birmovať Mons. Miloš 

Gazdík, generálny vikár našej diecézy. Z dôvodu obmedzenia kapacity táto svätá omša 

bude určená iba pre birmovancov; ostatných prosíme prísť sa svätú omšu v inom čase. 
 

 Sobáš snúbencov Miroslava Štefančíka a Martiny Babčanovej z Čierneho Balogu, ktorý 

mal byť túto sobotu (10. 10.), snúbenci pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou 

koronavírusu odložili. 
 

 Milodary pre farnosť: z krstu Katye Kataríny Giertlovej 50 €; z krstu Ely Ťažkej 50 €; 

z krstu Saše Alexandry Urbanovej 30 €; od rodiny Figľušovej z Nového Krámu 50 €. 
 

 Dnes (4. 10.) máme Zbierku na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše 

dary. 
 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ (KOSTOL): 05. 10. – 11. 10. 2020 
 

 

PONDELOK † Pavlína a † Anton Medveďovci a syn † Pavol 

UTOROK † Dana (10. výročie smrti) 

STREDA 
Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe  

pre Jozefa s rodinou 

ŠTVRTOK † Mária a † Jozef Giertlovci 

PIATOK † Mária Kvietková (10. výročie smrti) 

SOBOTA Na úmysel celebranta 

NEDEĽA         

I. Na poďak. P. Bohu za milosť a za zdravie,  

B. požehnanie a dar obrátenia pre Ondreja 

II. ZA FARNÍKOV 

III. (MEDVEĎOVO): Na úmysel celebranta 
 


