
 
 
 
 

 
Oznamy po 13. nedeli v cezročnom období 

 
 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML –  Marián Lukáč, PM – Pavol Mikula 

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca  
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka, Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa 
tradične koná na slávnosť svätých Petra a Pavla, sa v tomto roku presunie na 27. nedeľu 
v Cezročnom období (4. október 2020, deň spomienky sv. Františka z Assisi). 

 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
28. 6. 

13. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JV + Ladislav, Štefan, Augustín 

9.00 JV Za farníkov  

10.30 ML + Ladislav, Eva, Štefan, Jozef a Aurélia 

18.00 ML + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán 

Pondelok 
29. 6. 

SLÁVNOSŤ  
SV. PETRA A PAVLA, 

APOŠTOLOV, 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7.00 ML  + rodičia 

18.00  JV Za farníkov 

Utorok 
30. 6. 

Prví svätí mučeníci Cirkvi 
v Ríme, ľ.spom. 

7.00 ML + Mária a rodičia 

18.00 JV + syn Peter 

Streda 
1. 7. 

    

18.00 JV + brat, rodičia a rodina z oboch strán 

Štvrtok 
2. 7. 

Návšteva Panny Márie 

VÝROČIE POSVIACKY 
KOSTOLA,  
SLÁVNOSŤ 

   

18.00 ML + Rudolf 

Piatok 
3. 7. SV. TOMÁŠ, APOŠTOL 

   

18.00 ML + manžel Jozef a rodičia z oboch strán 
Sobota 

4. 7. 
sv. Alžbeta Portugalská, ľ.spom.  

8.00 ML Ružencové bratstvo 
   

Nedeľa 
5. 7. 

SV. CYRIL A METOD, 
SLOVANSKÍ 

VIEROZVESTOVIA, 
SLÁVNOSŤ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + rodičia a ich rodiny 

9.00 
(RTVS) 

PM Za farníkov  

   
18.00 ML Za zdravie a Božie milosti pre celú rodinu 



Úplné odpustky, prikázaný sviatok 
Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.) zbožne používa nábožné predmety (napr. 
ruženec, škapuliar, krížik ...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných 
podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Veriaci, ktorý od 
poludnia 28.6. do polnoci 29.6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne 
pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
Utorok – Oratórium pre starších dospelých 
V utorok po svätej omši bude stretnutia Oratória pre starších dospelých. 
Bodka za školským rokom 
V stredu po večernej svätej omši vás pozývame na neformálne stretnutie v areáli kostola pri 
grilovačke. Pozývame mladých i starších, rodinky s deťmi. Môžete so sebou priniesť niečo na 
opekanie, či nejaké iné občerstvenie, s ktorým sa navzájom ponúkneme a podelíme. Počas svätej 
omše zaspievame Te Deum. Otec Juraj svätou omšou v tento deň 20. výročia svojej kňazskej 
vysviacky zároveň poďakuje Pánu Bohu za dar kňazstva. Všetci ste srdečne pozvaní. Zároveň pri 
tejto príležitosti urobíme zbierku pre chudobných, ktorú odovzdáme sestrám Misionárkam lásky. 
Prosíme, aby ste pri tomto kňazskom výročí nekupovali kvety ani iné pozornosti, ale prejavili 
svoju lásku a pozornosť radšej prostredníctvom tejto zbierky tým, ktorí potrebujú pomoc, zvlášť 
v týchto pohnutých časoch koronakrízy. Ďakujeme vopred za pochopenie a vašu štedrosť 
a láskavosť.  
Stretnutie ružencového bratstva 
RB oznamuje, že v sobotu 4. júna 2020 o 7.30 bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne 
sa modlitbou sv. ruženca o 7.30 a po ňom o 8.00 bude svätá omša. 
Zmena sv. omší i úradných hodín v priebehu prázdnin 
Od 1. júla bude zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše cez týždeň od pondelka do piatku 
budú len večer o 18.00, v utorok bude len ráno o 7.00 hod. V sobotu bude sv. omša ako zvyčajne 
o 7.30. V nedeľu budú sväté omše o 7.30, 9.00, 18.00 hod. Svätá omša o 10.30 nebude bývať. 
Úradné hodiny budú len v pondelok od 16.00 – 17.00 hod. 
Prvopiatkové spovedanie 
Príležitosť na spoveď  bude v tomto týždni od 17.00 do 18.00. Pondelok až streda aj počas 
večerných sv. omší. 
Farský rodinný tábor  
Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 18. - 22. augusta 2020 v zariadení 
Škola v prírode Piesočná  v Moravskom Sv. Jáne. Podrobnosti a kontakty nájdete na nástenke pred 
kostolom. 
Inštrukcie o obmedzeniach v období pandémie 
Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sa povinnosť nosenia rúšok nevzťahuje na 
zamestnancov, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre. Z toho možno 
vyvodiť, že povinnosť mať na tvári rúško sa pri slávení svätej omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je 
od iných osôb vzdialený aspoň dva metre. Ak je v chráme možnosť toto pravidlo dodržať, nemusí 
mať kňaz pri slávení bohoslužby na tvári rúško. Samozrejme, je potrebné si rúško nasadiť 
minimálne počas rozdávania svätého prijímania, lebo vtedy kňaz prichádza do bezprostredného 
kontaktu s veriacimi. Pre veriacich zúčastňujúcich sa na bohoslužbe povinnosť nosiť rúško naďalej 
platí. 
Prednáška Babylonská veža a Boží projekt 
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozýva v utorok 30. júna o 18:00 hod. 
na poslednú prednášku Babylonská veža a Boží projekt v rámci cyklu Nádej a výzvy z Knihy 
Genezis 1-11, ktorý bol z dôvodu protiepidemiologických opatrení na tri mesiace prerušený. 


