
Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Streda 6.5.2020   

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 

 

Štvrtok 7.5.2020   

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 

 

Piatok 8.5.2020   

6,30 sv. omša 

18,00 sv. omša 

 

Sobota 9.5.2020   

7,00 sv. omša 

16,30 sv. omša (s platnosťou na nedeľu) 

18,00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu) 

 

Nedeľa 10.5.2020   [5. veľkonočná nedeľa] 

7,00 sv. omša    (potrebná rezervácie miesta) 

9,00 sv. omša   (potrebná rezervácie miesta) 

11,00 sv. omša (maďarská)  (potrebná rezervácie miesta) 

15,00 sv. omša vyhradená pre seniorov nad 65 rokov   

     (potrebná rezervácie miesta) 

16,30 sv. omša   (potrebná rezervácie miesta) 

18,00 sv. omša     (potrebná rezervácie miesta) 

19,30 sv. omša   (potrebná rezervácie miesta) 

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Kostol Zoslania Ducha Svätého bude no najbližšej nedele (vrátane) uzatvorený.   



 

PRAVIDLÁ PRE ÚČASŤ NA OBNOVENÝCH BOHOSLUŽBÁCH 
 

 Na bohoslužby bude v určených časoch nateraz otvorený iba farský kostol 

Kráľovnej pokoja, kostol Zoslania Ducha Svätého aj nemocničná kaplnka ešte 

ostávajú do najbližšej nedele (vrátane) zatvorené. 

 Na vstup do kostola Kráľovnej pokoja bude určený bočný vchod (z farského 

dvora), východ po skončení bohoslužby bude hlavným vchodom. 

 Pri vstupe do kostola musíte mať rúško alebo iné prekrytie dýchacích ciest, 

dezinfekcia rúk bude pripravená pri dverách kostola, je povinná. 

 Vstup do kostola je bez obmedzenia veku, starším veriacim osobitne 

odporúčame účasť na ranných sv. omšiach, v nedeľu na sv. omši o 15,00. 

 V kostole sú graficky označené miesta (v predpísaných dvojmetrových 

odstupoch), na ktoré si môžete sadnúť, prosíme striktne o ich rešpektovanie 

počas celého trvania bohoslužieb! 

 Na bohoslužbe sa bude môcť zúčastniť iba toľko veriacich, koľko je 

označených miest. Dispozícia kostola Kráľovnej pokoja umožňuje pri zachovaní 

týchto nariadených pravidiel účasť 120 ľudí. Toľko máme vymeraných 

a označených miest. Na všetky nedeľné sv. omše bude povinná rezervácia miesta. 
 

REZERVOVANIE MIEST NA ÚČASŤ NA SV. OMŠI 

 Na ranné sv. omše cez týždeň o 6,30 a v sobotu o 7,00 nebudeme vytvárať 

rezervovanie miest, obvyklá účasť na týchto sv. omšiach je približne polovica 

z teraz označených miest. 

 Na večerné sv. omše cez týždeň 18,00 nebudeme na najbližšie dni vytvárať 

rezervovanie miest, pri naplnení kapacity miest sa už ďalší nebudú môcť zúčastniť. 

Ak bude v stredu a vo štvrtok záujem väčší ako je kapacita miest, tak to budeme 

priebežne riešiť rezervovaním miest alebo pridaním ďalšej sv. omše. 

 Na všetky nedeľné sv. omše bude povinná rezervácia miesta. Informácia 

o spôsobe rezervácie bude zverejnená vo štvrtok večer. 
 

PODÁVANIE SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 
 

 Inštrukciu o spôsobe prijatia svätého prijímania si vypočujete pri každej sv. 

omši. 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

 Pred sv. omšami ráno aj večer bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. 

 Úmysly sv. omší v kostole Kráľovnej pokoja už od stredy (6.5.) slúžime podľa 

dohodnutých termínov. Úmysly sv. omší z kostola Zoslania Ducha Svätého 

a z nemocničnej kaplnky budú odslúžené ďalším kňazom pri sv. omši v daný deň. 

 Pred začiatkom každej sv. omše bude májová pobožnosť. 

 Stretnutia s prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami ešte nebudú. 

 


