
 
 
 
 

 
Oznamy po slávnosti Zoslania Ducha Svätého 

 

 

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

Liturgický kalendár Úmysly 

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 

Pondelok 
1. 6. 

Svätodušný pondelok 
Preblahoslavená Panna Mária, 

Matka Cirkvi, spom. 

7.00 ML + Gabriela, Martin, Agnesa, Mária, Agnesa 
18.00  
(LIVE) JV  

+ rodičia Albert a Apolónia, starí rodičia 
a ostatní + z rodiny  

Utorok 
2. 6. 

Sv. Marcelín a Peter, mučeníci, 
ľ.spom. 

7.00 JV + Mária Anna, Anton a syn Bohuslav 
18.00 
(LIVE) ML + rodičia, brat Dušan a syn Matej 

Streda 
3. 6. 

sv. Karol Lwanga a spoločníci, 
mučeníci, spom. 

7.00 JV Za živú vieru v rodine 

18.00 
(LIVE) ML + rodičia Anna a Rudolf 

Štvrtok 
4. 6. 

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA 
KRISTA, NAJVYŠŠIEHO 
A VEČNÉHO KŇAZA, 

SVIATOK 

7.00 ML 
Za Božiu pomoc a zdravie pre pani 
kostolníčku 

18.00 
(LIVE) JV + Františka a rodina 

Piatok 
5. 6. 

sv. Bonifác, biskup a mučeník, 
spom. 

7.00 ML + rodičia z oboch strán a brat Jozef 
18.00 
(LIVE) JV Za dar živej viery 

Sobota 
6. 6. 

sv. Norbert, biskup, ľ.spom. 
7.30 

(LIVE) JV Za ružencové bratstvo 

   

Nedeľa 
7. 6. 

SLÁVNOSŤ  
 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

7.30 
(pre seniorov) 

ML +  rodičia z oboch strán 

9.00 
(LIVE) 

JV  Za farníkov  

10.30 JV + Ignác, Peter, Mária 

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



Odpustky na 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. 

Inštrukcie o obmedzeniach v období pandémie 
Prosíme, aby ste aj naďalej trpezlivo dodržiavali opatrenia v období pandémie. Všetky 

informácie nájdete na nástenke. Sväté prijímanie sa podáva mimoriadne počas pandémie na ruku. 
Prosíme, aby ste sa oboznámili s usmerneniami, ako dôstojne prijímať na ruku. Informácie nájdete 
na nástenke i na webe našej farnosti. Prosíme všetkých, ktorí len postupne prichádzajú do 
chrámu, aby si starostlivo prečítali tieto usmernenia. Počas celej svätej omše treba mať rúško, ktoré 
zakrýva nos a ústa. Rúško sa odkryje iba tesne pred svätým prijímaním a zakryje sa opäť po ňom. 
Sväté prijímanie na ruku treba vykonať so všetkou úctou a teda neprijímať hostiu ako bežný 
pokrm alebo predmet. Veriaci položí jednu ruku na druhú a urobí z nich akoby trón pre Krista 
(sv. Cyril Jeruz.). Ruky treba držať vystreté aspoň vo výške hrude a dlaň, na ktorú bude položená 
hostia, nech je vystretá, nie zovretá. Prstami spodnej ruky potom veriaci vezme hostiu a pred 
kňazom (môže prípadne ustúpiť napravo alebo naľavo) stále otočený smerom k oltáru si ju vloží 
do úst. Buďme si vo viere vedomí reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii. Treba dávať pozor, aby 
Vám náhodou nezostala čo i len malá čiastočka Eucharistie na ruke. V takom prípade ju treba tiež 
úctivo prijať.   

Svätý ruženec a stretnutie ružencového bratstva 
V sobotu o 7.30h bude na prvú sobotu stretnutie ružencového bratstva pri spoločnej 

modlitbe svätého ruženca bez spevu. Po ňom bude svätá omša, po ktorej si členovia vymenia 
kartičky.  

Milodary  
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.  


