
Krista Kráľa 

Po Ro 16.30 

U Ro 17.00, Ad 14.45 Moleben, 15.00 Liturgia 

St VH 17.00 

Št Ro 17.00 

Pi VH 17.00 

So Ro 8.30  

Ne Ad 7.30 Liturgia, Ro 9.15, VH 10.30 

Zbierka na Dobročinné ciel sv. Alžbety činila v Ro 52 € a VH 25 €. 

V utorok zomrel farník Michal Sadinský, vo veku 85 rokov života. 
Pohrebná omša a obrady na cintoríne boli vo štvrtok. 

V piatok zomrel Daniel Kováč z Rovného, vo veku 49 rokov, pohrebné 

obrady na cintoríne budú v nedeľu o 13.00 hod. 

V sobotu zomrel Gejza Demeter z Rovného vo veku 86 rokov. 
Pohrebné obrady budú v pondelok o 13. hod.  

V dňoch od 1. do 30. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky 

pre duše verných zomrelých v očistci. Nábožne navštíviť cintorín raz 

denne a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. 

 

Celodiecézne rekolekcie sv. Ondreja pre pandemickú situáciu budú 

tohto roku v obmedzenom režime. Pozývame vás k modlitbe deviatnika k sv. 

Ondrejovi, ktorý sa začneme modliť už túto nedeľu. Patróna našej arcidiecézy 

si uctíme pri sv. omši v sobotu 27. 11. 2021 o 10.00 h v Katedrále sv. 

Alžbety v Košiciach. Svätú omšu bude možné sledovať v priamom prenose TV 

LUX. 

Na budúcu nedeľu začína nový liturgický rok, cyklus C. Na prvú 
adventnú nedeľu požehnáme adventné vence a uskutoční sa už tradične  
zbierka na charitu, ktorou začíname aj cestu pokánia vo forme almužny.   

Bratislava 16. novembra Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom 
rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v 
ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. "Drahí bratia a sestry, obraciame 

sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v 
dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a 
zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a 



zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, 

že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu 
tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. 

Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. 
Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je 
starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. 

Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k 
ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v 
prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase 

šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý 
nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho 

uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a 
sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia 
nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc 

v utrpení. Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska. 

Podľa vyhlášky MZ SR od pondelka môže byť na sv. omši len 50 ľudí, 
a to očkovaných, alebo tých, ktorý prekonali pred necelým pol rokom Covid 

a majú protilátky. Ostatní ostaňte doma a sledujte sv. omše v rádiu Lumen 
alebo televízii Lux, lebo platí dišpenz od bohoslužieb. Kostol pred slávením 
eucharistie bude otvorený iba 10 minút pred liturgiou, modlite sa ruženec 

doma, vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu.  

  


