
Program na  3. Veľkonočnú nedeľu 
Pondelok         19.4.    Féria   
                                730  Žbince  / +  Ján Kocúr/  
                               1700  Hatalov – otvorený kostol, súkr  adorácia pred   Sv. Oltárnou   
                               1800   Hatalov /+ Ján , Anna, Ján , Ján Hreščo /  
                                               
Utorok             20.4.     Féria    
                               700 Vrbnica- otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou   
                               800  Vrbnica /+ Vladimír Furajtar /           
                              1645   Žbince, grl 
                               1800    Hatalov, grl.    
                                                                                                              
Streda             21.4.   Sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi, ľ.sp.                              
                               1700 Žbince – otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou                         
                                1800  Žbince / +Adela, Agnesa, Andrej   / 
                                                                   
Štvrtok           22.4.  Féria                    
                             1700  Hatalov – otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou   
                                1800  Hatalov  /+ Mária, Zuzana Juraj, Juraj   /                                                                                                                                                   
   
Piatok            23.4.   Sv. Vojtech, biskup a mučeník, sp.  
                                1530 Vrbnica- otvorený kostol, súkromná  adorácia pred   Sv. Oltárnou   
                                1630  Vrbnica /+ Alexander, Mária, Ján /                                                                                                                                                                                             
                                1800  Žbince / + Ján, Anna, Michal, Zuzana Roman/             
                   
Sobota          24.4.   Sv. Juraj, mučeník, ľ.sp. sv. omše prednostne pre seniorov        
                                     1700  Žbince / + Juraj, Mária Vasilňak /  
                                   1800   Hatalov  /Na Väčšiu česť a chválu Ducha Svätého /                         
                                                                                                                        
Nedeľa          25.4.   4. VEĽKONOČNÁ   NEDEĽA, 
                                    800  Vrbnica  / + Mária, Michal, Milan / 
                                    915  Hatalov  / Bp. a zdr. pre Danielu , živ. jub./ 

                                  1030  Žbince  / Za farníkov / - internet                               
    1400 – 1700  Vrbnica, súkromná adorácia pred vyloženou  Sv. Oltárnou  
 
Na základe uznesenia vlády od 19.4.2021 slávenie sv. omší môže byť verejne  1 osoba na 15 
m2 . Kostoly môžu byť otvorené na súkromnú modlitbu.  Sviatosť zmierenia a Eucharistiu 
možno prijať v kostole. Pán Ježiš je lekár duše i tela. Otcovia biskupi  prosia o veľkú 
trpezlivosť a odporúčajú modliť  sa krížovú cestu aj každý deň ( individuálne) a zjednotiť sa 
v modlitbe ruženca a korunky ku Božiemu milosrdenstvu  každý deň o 2000 hod. Sv. omšu 
je dobré počúvať z médií.  Počas zákazu vychádzania  môžete prispieť na potreby farnosti 
na  číslo účtu: SK75 0900 0000 0050 2939 7825. Vopred Pán Boh zaplať na za Vaše dary. 
Na  prijatí Sviatosti zmierenia sa možno dohodnúť  aj  telefonicky. Č.t. 0907 993476.   
Sviatosť manželstva chcú prijať: Miloš Maďar a Dominika  Veselinyová. Prosím o modlitby 
 

                     Nové usmernenia od 19.4 2021 
Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia 
vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 
186 a vyhláška 187). 
Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša 
a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné 
podmienky: 
Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak 
táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu 
zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst 
sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou 
verejnosti boli verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich konanie sa 
riadi Covid automatom. 
„Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie v online podobe. 
Je dobré, že od pondelka 19. apríla sa už môžeme stretnúť v chráme, hoci s obmedzeniami. 
Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá: intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať 
ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto 
kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na 
ochranu zdravia každého človeka," zareagoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. 
"Kvôli limitovanej účasti - budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na 
nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez 
médiá alebo sociálne siete," dodal predseda KBS. 
Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať: 
a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu 
umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, 
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo 
poskytnúť jednorazové rukavice, 
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to 
vzhľadom na povahu obradu nie je možné, 
d) dodržiavať respiračnú etiketu, 
e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky 
respiračného infekčného ochorenia, 
f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 
g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým 
vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba 
na ruku, 
h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou, 
i) zakazuje sa podávanie rúk, 
j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou, 
k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh 
a predmetov. (tkkbs) 
 


