
 
 
 
 

 
Oznamy po 7. veľkonočnej nedeli 

 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML –  Marián Lukáč,  ĽM – Ľubomír Matejovič 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
24. 5. 

7. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + mama Iveta a Za zdravie a žívú vieru v 
rodine 

9.00 
(LIVE) 

JV  Za farníkov  

10.30 ML + Karol, Alžbeta, Eva 

18.00 JV + rodičia a starí rodičia 

Pondelok 
25. 5. 

sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ 
Cirkvi, ľ.spom.  

sv. Gregor VII., pápež, ľ.spom. 
sv. Magdaléna de' Pazzi, panna, 

ľ.spom. 

7.00 JV Za Božiu pomoc pre Adama a Petra 

18.00  
(LIVE) ML  Za Božie požehnanie pre rodinu 

Utorok 
26. 5. 

SV. FILIP NÉRI, KŇAZ, 
SPOMIENKA 

7.00 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru 
18.00 
(LIVE) JV + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia 

Streda 
27. 5. 

sv. Augustín z Canterbury, 
biskup, spom. 

Kántry 

7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 

18.00 
(LIVE) ML + manžel,  rodičia a bratia 

Štvrtok 
28. 5.  

7.00 ML Za duše v očistci 

18.00 
(LIVE) JV Poďakovanie za dar života 

Piatok 
29. 5. 

sv. Pavol VI., pápež, ľ.spom. 

Kántry 

7.00 ML + Stanislav 
18.00 
(LIVE) JV + rodičia Mária a Vasiľ 

Sobota 
30. 5. 

Kántry 
7.30 

(LIVE) JV 
Poďakovanie za 90 rokov života a prosba 
za Božiu pomoc pre Máriu Barnovú 

   

Nedeľa 
31. 5. 

ZOSLANIE DUCHA 
SVÄTÉHO 

 

SLÁVNOSŤ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + Juraj, Štefan, Mária 

9.00 
(LIVE) 

JV  Za farníkov  

10.30 JV + rodičia, starí rodičia a Igor 

18.00 ML 
+ manželka, rodičia a starí rodičia z oboch 
strán 



Zbierka na masmédiá 
Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia. 

Sviatok svätého Filipa Nériho 
V utorok oslávime sviatok svätého Filipa Nériho. Tento rok skromnejšie ako po minulé 

roky, vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie. 

Letné kántrové dni 
V stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom letných 

kántrových dní sú prosby Za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

Upratovanie kostola 
Pripomíname, že v piatky po večernej svätej omši sa už upratuje kostol. Minulý piatok 

zostali len tri farníčky, ďakujeme im za ich obetavosť. Preto prosíme dobrovoľníkov z jednotlivých 
skupín, ale aj ďalších, aby sa zapojili. Info u pani kostolníčky. Kostol si vyžaduje v tomto období 
ešte väčšiu starostlivosť vzhľadom na prísne podmienky v období pandémie. Po každej svätej 
omši treba kostol vyvetrať a dezinfikovať. Doteraz to vždy robila pani kostolníčka a jej dcéry 
Andrejka a Martinka. Ďakujeme im za ich obetavosť. Ale zároveň prosíme ochotných 
dobrovoľníkov, aby aspoň niektorí zostali po svätej omši a pomohli s dezinfikovaním priestorov. 
Spolu to zvládneme. 

Turíce 
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na 

slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 
Na Turíčnu nedeľu o 10.30h budeme vysluhovať dvom dospelým katechumenom sviatosti 

vovádzania do kresťanského života, teda sviatosť krstu, birmovania a Eucharistie, a dvom 
dospelým sviatosť birmovania. Pripravovali sa pod vedením otca Antonína Lukeša a brata 
Michala Kočiša z komunity Identes. Počítajte teda s tým, že títo naši bratia a sestry, ich krstní 
a birmovní rodičia a príbuzní budú mať prednosť v prístupe do kostola. Sprevádzajme ich svojou 
modlitbou. 

Slávnosť prvého svätého prijímania 
Väčšina rodičov prvoprijímajúcich detí sa priklonila k tomu, aby sme preložili slávnosť 

prvého svätého prijímania na jeseň, preto som sa rozhodol, že túto slávnosť preložíme na 
september. Príprava detí naďalej aj počas pandémie pokračuje online. 

Milodary  
Farnosť v tomto období tiež prišla o príjmy milodarov, z ktorých by hradila režijné 

náklady, najmä elektrinu a plyn. Ak by niekto chcel v tomto čase prispieť na chod farnosti 
milodarom, môže tak urobiť priamo na účet farnosti: SK55 0900 0000 0050 3173 4624. Ďakujeme 
tým, ktorí tak už urobili. Milodary za sv. omše môžete priniesť buď v úradných hodinách alebo 
inokedy aj neskôr po upokojení situácie, podľa vášho uváženia a možností. 


