
 
 
 
 

 
 
 

Oznamy po 17. nedeli v cezročnom období 
 

 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML –  Marián Lukáč 

Zmeny sv. omší, spovedania 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. Počas prázdnin je obmedzené spovedanie podľa možností (ceu 
sv. omše väčšinou nespovedáme). 

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 
2. 8. 

18. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JV Za záchranu rodiny Blahovej 

9.00 (RTVS) Slovák Za farníkov  

   
18.00 JD + rodičia, starí rodičia, krstní rodičia 

Pondelok 
3. 8. 

 
   

18.00  JV +bratia Jozef, Alexander, Silvester 
Utorok 

4. 8. 
Sv. Jána M. Vianneya, sp. 

7.00 JV +rodičia a st. Rodičia 
   

Streda 
5. 8. 

Výročie posviacky Hlavnej 
mariánskej baziliky v Ríme 

ľ.spom. 

   

18.00 JV Poďakovanie za 40 rokov manželstva 

Štvrtok 
6. 8. 

Premenenie Pána, sviatok 
   

18.00 JD Na úmysel 

Piatok 
7. 8. 

 
   

18.00 JV +otec 
Sobota 

8. 8. 
Svätého Dominika, kňaza, sp. 

7.30 JD Za zdravie a Božiu pomoc pre Marka 
   

Nedeľa 
9. 8. 

19. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(pre seniorov) 

JV +manžel, rodičia z oboch strán a súrodenci 

9.00 JV Za farníkov  

   
18.00 JD +manžel Jozef a jeho rodičia 



Porciunkulové odpustky 
 V nedeľu 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, 
v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok 
predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče 
náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, 
sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého otca (napr. Otče náš, Zdravas’ a Sláva). 
 
Klub kresťanských seniorov pozýva 

V pondelok (3. augusta 2020) o 15:30 h  bude v pastoračnom centre stretnutie klubu 
kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Nájdete tam aj 
pozvánku ZKS na Púť do Šaštína.   
 
Spomienková svätá omša za obete rómskeho holokaustu 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu pozývame na spomienkovú 
svätú omšu za obete rómskeho holokaustu, ktorá bude slávená v nedeľu 2. augusta 2020 o 16:00 
hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup 
Mons. Stanislav Zvolenský. Piesne pri svätej omši zaspievajú rómske zbory z Čičavy, Bardejova a 
Hanušoviec. 


