
 
 
 
 

 
Oznamy po 11. nedeli v cezročnom období 

 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML –  Marián Lukáč 
 

Zapisovanie úmyslov sv. omší 
Po rannej a večernej svätej omši cez týždeň je možnosť v sakristii zapisovať úmysly 

omší na druhý polrok 2020. Ponúkame aj druhú možnosť – súkromne slúženú sv. omšu na 
úmysel. Môžete nechať milodar na odslúženie sv. omše na konkrétny úmysel. Na tejto 

Liturgický kalendár Úmysly 

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 

Pondelok 
15. 6. 

 
7.00 ML Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc 
18.00  JV  + dcéra Dianka  

Utorok 
16. 6. 

 
7.00 ML Za Božiu pomoc pre Martinku a jej rodinu 

18.00 JV Za posilnenie viery pre rodinu 

Streda 
17. 6. 

 7.00 ML + Bernardína Debnárová (1. výročie) 

18.00 JV + rodičia Jozef a Antónia 

Štvrtok 
18. 6. 

 
7.00 ML Za Božiu pomoc pre vnučku Kláru 

18.00 JV + Ignác, Peter, Mária, Štefan 

Piatok 
19. 6. 

SLÁVNOSŤ 
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA 

JEŽIŠOVHO 

7.00 JV + manžel a jeho rodina 

18.00 ML + z rodín Manasová a Kempová 

Sobota 
20. 6. 

SPOMIENKA 
NEPOŠKVRNENO SRDCA 

PANNY MÁRIE 

7.30 JV + Monika, Valéria, Alexander, Ferdinand 

   

Nedeľa 
21. 6. 

12. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + Rudolf 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + rodičia Ján a Emília a starí rodičia 

18.00 JV + rodičia a sestra 



omši sa však darca nemá možnosť zúčastniť sa, ale je odslúžená súkromne (napríklad 
počas kňazskej dovolenky a pod.). 

Utorok – Oratórium pre starších dospelých 
V utorok po svätej omši budú pokračovať stretnutia Oratória s otcom Jurajom na 

prehĺbenie duchovného života pre starších dospelých. 

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

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
V piatok 19.6. 2020 je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní 

na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu, predpísanú na túto 
slávnosť, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.  

Poďakovanie – slávnosť Božieho Tela a Quarantore 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnosti a duchovnosti oslavy Božieho Tela, 

ďakujeme zhotovenie nových oltárov pánovi Dedíkovi, za ušitie príslušenstva pani 
Krajčovičová, za prípravu oltárov pani kostolníčke a jej dcéram Andrejke a Martinke aj za 
krásnu kvetinovú výzdobu, ďakujeme miništrantom za asistenciu a rodičom s deťmi, ktoré 
rozsýpali lupienky, ako aj animátorom, všetkým, ktorí pomohli s upratovaním po 
slávnosti, a všetkým, ktorí ste v duchovnom sústredení boli účastní na tejto slávnosti. 
Ďakujeme takisto za prípravu a horlivú účasť 40hodinovej modlitby a adorácie 
Quarantore, ktorá bola akýmsi dodatočným oslávením a prežitím Zeleného Štvrtku, 
i veľkonočného trojdnia, adorácie, všetkého, na čom ste sa tento rok nemohli zúčastniť. 
Vďaka Vám za lásku k eucharistickému Kristovi. Nech je tu Ježiš stále viac milovaný. 

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 boli vysvätení noví diakoni a kňazi pre našu arcidiecézu. Vysvätený bol za 

diakona aj Filip Majdán z Petržalky (farnosť Sedembolestnej) a za kňaza bol vysvätený 
Milan Jaroš zo Šale. Novokňaz Milan odslúži v našej farnosti sv. omšu po primíciách v 
Šali, a to v pondelok, 22.6.2020 o 18.00h. Všetci ste srdečne pozvaní! Vo vďačnosti Pánu 
Bohu sprevádzajme diakonov a novokňazov 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. 


