
 
 
 
 

 
Oznamy po slávnosti sv. Cyrila a Metoda 

 
 

 

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

 
Zmena sv. omší i úradných hodín v priebehu prázdnin 

Od 1. júla platí zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše počas letných prázdnin 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. 
 

Liturgický kalendár Úmysly 

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 

Pondelok 
6. 7. 

sv. Mária Goretti, panna 
a mučenica, ľ.spom.  

   
18.00  ML + Alexander, Helena, Anton 

Utorok 
7. 7. 

Sv. Anton Mária Zaccaria, 
kňaz, ľ.spom. 

7.00 ML + otec Viliam a rodičia z oboch strán 

   

Streda 
8. 7. 

    

18.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc 

Štvrtok 
9. 7. 

sv. Augustín Zhao Rong, kňaz, 
a spoločníci, mučeníci, ľ.spom. 

   

18.00 ML + rodičia 

Piatok 
10. 7.  

   

18.00 ML Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 

Sobota 
11. 7. 

SV. BENEDIKT, OPÁT, 
PATRÓN EURÓPY, 

SVIATOK 

7.30 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre brata Jána 

   

Nedeľa 
12. 7. 

15. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

ML + Jozef, Mária 

9.00 ML Za farníkov  

   
18.00 ML + rodičia z oboch strán 



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. 
 
Birmovka 

Dostali sme náhradný termín birmovky na jeseň. Sviatosť birmovania bude vysluhovaná 
v našej farnosti 11. októbra 2020 (nedeľa) o 10.30h. 

 

V nedeľu nenakupujem 
Pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu 

nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z 
nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej 
ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť 
chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my 
podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás! 

 
 
 

 


