
 
 
 
 

 
Oznamy po slávnosti Najsvätejšej Trojice 

 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML –  Marián Lukáč,  MV – don Marián Valábek 
 

Zapisovanie úmyslov sv. omší 
Od pondelka, po rannej a večernej svätej omši cez týždeň bude možnosť v sakristii 

zapisovať úmysly omší na druhý polrok 2020. Kvôli veľkému záujmu je možné zapísať pre 
každého len jednu omšu v nedeľu a jednu cez týždeň – viac neskôr, keď zostane miesto. 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
7. 6. 

SLÁVNOSŤ  
 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + rodičia z oboch strán 

9.00 
(RTVS LIVE) 

MV  Za farníkov  

10.30 JV + Ignác, Peter, Mária 

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

Pondelok 
8. 6.  

7.00 ML + rodičia z oboch strán 

18.00  JV  
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Mikulovú  

Utorok 
9. 6. 

Sv. Efrém, diakon a učiteľ 
Cirkvi, ľ.spom. 

7.00 JV + Boris, Hedviga a Juraj 

18.00 ML + rodičia, manžel a dcéra Viera 

Streda 
10. 6. 

 7.00 ML Poďakovanie za 70 rokov života 

18.00 JV + súrodenci 

Štvrtok 
11. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO TELA A KRVI, 

SLÁVNOSŤ 

7.00 ML + Žeraldína, Sebastián, Lukáš, Dominika 

18.00 JV Za farníkov 

Piatok 
12. 6.  

7.00 JV 
+ Milan, Mária, Margita, Lucia, Alojz, 
Soňa, Jozef 

18.00 ML + Anton a Antónia a rodičia z oboch strán 
Sobota 
13. 6. 

sv. Anton Paduánsky, kňaz 
a učiteľ Cirkvi, spom. 

7.30 JV + otec Ondrej 
   

Nedeľa 
14. 6. 

11. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JV + manžel Ján a rodičia 

9.00 JV  Za farníkov  

10.30 ML  

18.00 ML + Oľga 



Ponúkame aj druhú možnosť – súkromne slúženú sv. omšu na úmysel. Môžete nechať milodar na 
odslúženie sv. omše na konkrétny úmysel. Na tejto omši sa však darca nemá možnosť zúčastniť sa, 
ale je odslúžená súkromne (napríklad počas kňazskej dovolenky a pod.). 

Taktiež môžete zapísať svoje úmysly aj na ešte voľné termíny v mesiaci jún 2020. 

Detská svätá omša 
V stredu bude svätá omša s účasťou najmä prvoprijímajúcich detí. 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po sv. omši budeme mať 

eucharistickú procesiu ku cti Božieho Tela. Pozývame k účasti najmä tohtoročné prvoprijímajúce 
deti, ktoré budú rozsýpať lupienky kvetov (prosíme, aby si priniesli košíky s lupienkami). Prosíme 
všetkých, ktorí majú takú možnosť, aby priniesli na slávnosť lupienky kvetov pre deti. Veriaci, 
ktorý sa zúčastní na speve hymnu Ctime túto sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok 
získať úplné odpustky.  

Quarantore 
V rámci oslavy Božieho Tela a Krvi vykonáme 40-hodinovú eucharistickú adoráciu 

Quarantore od 15.00h (piatok) do 7.00h (nedeľa). Poďakujeme za Božiu ochranu počas pandémie 
a budeme prosiť o jej skoré ukončenie a o jednotu Cirkvi. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé 
hodiny. Počas modlitby zachovajme všetky potrebné opatrenia.  

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. Informácie nájdete na nástenke i na webe našej 
farnosti.  

Kňazské a diakonské vysviacky 
V sobotu o 9.30h sa uskutočnia kňazské a diakonské vysviacky v katedrále svätého 

Martina. Za kňaza bude vysvätený aj dp. Milan Jaroš a za diakona Filip Majdán zo susednej 
farnosti Sedembolestnej Panny Márie. Sprevádzajme novovysvätených v modlitbách. 

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.  


