
  
 
 
 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč 
 

Uvoľnenie opatrení 
 Prosíme, aby ste boli naďalej trpezliví s obmedzeniami. Situácia sa stále zlepšuje. Podľa 

Covid automatu sme od zajtra v žltej zóne. Znamená to možnosť využiť 50 percent kapacity 
chrámu. Znamená to vyše 200 miest v kostole, plus priestory v pastoračnom centre. Znamená to 
ďalší nádych pre život našej farnosti. 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
6. 6. 

10. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 ML + Ignác, Peter, Mária 
9.00 
(stream) JV Za farníkov  

10.30 
(stream) ML Za zdravie a Božiu pomoc 

18.00 JV + Mikuláš, Mária 

Pondelok 
7. 6. 

 
7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre pravnučku Kláru 

18.00 
(stream) ML +rodičia Mária a Ernest 

Utorok 
8. 6. 

 
7.00 ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Richarda, Martina 

a Luciu 
18.00 
(stream) JV Za zdravie a Božie požehnanie a orodovanie 

Panny Márie pre rodinu  

Streda 
9. 6. 

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

7.00 ML + Jaroslav, Mária a Jarmila 
18.00 
(stream) JV + rodičia a sestra 

Štvrtok 
10. 6. 

 
7.00 JV + Mária 

18.00 
(stream) ML + rodičia a švagor Michal 

Piatok 
  11. 6. 

SLÁVNOSŤ 
NAJSVÄTEJŠIEHO 

SRDCA JEŽIŠOVHO 

7.00 ML  + Cecília 

18.00 
(stream) 

JV  

Sobota 
12. 6. 

SPOMIENKA 
NEPOŠKVRNENO SRDCA 

PREBLAHOSLAVENEJ 
PANNY MÁRIE 

7.30 
(stream) ML + Mária 

   

Nedeľa 
13. 6. 

11. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 
(stream) ML + Mária 

9.00 
(stream) JV Za farníkov  

11.00 
primície PR Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 

18.00 
(stream) ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu, Marianu 

a celú rodinu 



Naďalej platí dočasná inštrukcia nášho otca arcibiskupa, že totiž pre každého kňaza našej 
arcidiecézy je záväzný spôsob podávania svätého prijímania na ruku. Odporúčame rodičom 
s menšími deťmi najmä priestory nového pastoračného centra. 

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
V piatok 11.6. 2021 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. 

Kňazské a diakonské vysviacky 
V sobotu 12.6. 2021 o 9.30 budú vysvätení noví diakoni a kňazi pre našu arcidiecézu. 

Vysvätený bude za kňaza aj Peter Repko z našej farnosti a Filip Majdán z Petržalky (farnosť 
Sedembolestnej). Novokňaz Peter bude sláviť v našej farnosti primičnú sv. omšu v nedeľu 
13.6.2021 o 11.00h. Všetci ste srdečne pozvaní! Vo vďačnosti Pánu Bohu sprevádzajme diakonov 
a novokňazov v modlitbách! 

Veľké upratovanie kostola - primície 
Prosíme o pomoc pri veľkom upratovaní kostola aj pri príležitosti primícií. Všetci sú vítaní 

v piatok po večernej sv. omši. 

Upratovanie kostola - pomoc 
Prosíme o pomoc s upratovaním kostola. Po našej prvej výzve sa niektorí prihlásili. Znovu 

úctivo pozývame, komu to čas a sily dovoľujú, aby sa prihlásili v sakristii u pani kostolníčky do 
tejto vzácnej služby. Prosíme pomôžte. Zvlášť treba mužov a vítaní sú aj mladí. Ak bude viac 
skupín, pripadne na Vás služba raz za mesiac alebo raz za dva mesiace. 

Detská svätá omša 
V stredu večer bude detská svätá omša s účasťou prvoprijímajúcich detí.  

Pozvánka na rodinný farský tábor 
Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 18. - 22. augusta 2021 v 

zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na nástenke pred 
kostolom a pri východe z kostola. 

Pomoc pri sčítaní ľudu 
Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby 

tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované 
sčítanie prebieha ešte tento týždeň do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na 
miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno 
zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, 
samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo 
chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec 
nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše 
mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. 
Ďakujeme! 


