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Sv. Cyrila a Metoda,  

slovanských vierozvestov 
 (5. – 12. júl 2020) 

Ne 

7:30 

9:00 

10:30 

17:00 

Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských 

vierozvestov 
Slávnosť 

Za ružencové bratstvo  

Za farníkov 

K úcte Ducha Svätého 

+ Pavol, Anna, Ondrej 

 

Po 

6:30 

16:30 

17:30 

Sv. Márie Goretti, panny a 

mučenice 
Ľubovoľná spomienka 

Za zdravie a BP pre Milana 

 + A Szójózsef család és Szkladán család 

elhunyt tagjaiért  

 + Ádám Alexander  

Ut 
6:30 

16:30 

17:30 

 

Sv. Antona Máriu 

Zaccariu, kňaza 
Ľubovoľná spomienka 

+ Marián 

 + Kalinová Mária 

 + Jolana Tӧkeová a rodičia 

St 

6:30 

16:30 

17:30 

 

+ Irena, Milan 

 + Tivadar 

 Za zdravie a BP pre Máriu 

Št 

6:30 

16:30 

17:30 

Sv. Augustína Zhao Ronga, 

kňaza a spoločníkov,  

mučeníkov  
Ľubovoľná spomienka 

Za zdravie Dušana 

+ Anna, Ottó és Mihály 

+ Jozef, Anna a Jozef 

Pi 

6:30 

16:30 

17:30 

 

+ Ľudovít, Mária 

 + Ruszó Bán Norbert 

 Za rodinu Kabáčovú 

So 

7:30 

8:30 

17:00 

Sv. Benedikta opáta, 

patróna Európy  
Sviatok 

Za poďakovanie Bohu 

 + Irén és Barnabás 

+ Anna 

Ne 

7:30 

9:00 

10:30 

17:00 

15. nedeľa cez rok  

+ Ján, Anton 

+ Miko család 

Za farníkov 

+ Ján a Alžbeta  

- Pred nemocnicou sa v tomto týždni modlíme v pondelok a piatok o 8:00 h.  

- Na dobročinné ciele Sv. Otca sa v našej farnosti vyzbieralo 385 Eur. Peniaze sme odoslali, všetkým 

darcom úprimne ďakujeme.   

- Vo štvrtok poklona Oltárnej bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.   
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu A.   

- Počas prázdnin v spolupráci so Saleziánskymi misijnými dobrovoľníkmi, organizujeme Týždenný 

letný farský prímestský tábor, ktorý bude v termíne 20. – 24. júla 2020 od 7:30 do 16:30 h. Názov tábora 

je: Desať krokov ku šťastiu. Prihlášku na tábor si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo na 

farskom úrade a odovzdať ju najneskôr do 15. júla, ale najlepšie čím skôr, lebo tábor je obmedzený na 
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počet 25 detí. Tábor je určený pre detí základnej školy, prípadne podľa dohody. Poplatok za tábor je 25 

€ - 5€/deň. V cene je desiata, obed, olovrant, pitný režim, výlety, materiál na program a prevádzku tábora, 
dezinfekcia. Budú vytvorené 2 skupiny podľa veku. Prvú skupinu budú tvoriť deti 1. až 6. ročníka, 

ktorú budú viesť misijní dobrovoľníci a druhá skupina 7., 8. a 9. ročník, budú mať na starosti páni kapláni 

Janko a Štefan. Momentálne je prihlásených 22 detí.    

- V mesiaci jún pre potreby kostola obetovali: Bohu známa 50 Eur; Bohu známa 50 Eur; Bohu známy 

100 Eur; Bohu známa 100 Eur; Ivan Hazucha 100 Eur a Bohu známy Jaroslav 50 Eur. Všetkým darcom 
úprimne ďakujeme.  

- Naša farnosť má podaný projekt na mestskom úrade v rámci participačného rozpočtu na organizovanie 

koncertov. Za tento projekt treba však v čase od 1. do 15. júla 2020 hlasovať v podateľni mestského 

úradu. So sebou si treba zobrať občiansky preukaz. Po preukázaní totožnosti dostanete lístok na ktorom 

sú zaradené projekty. Náš projekt je 3. v poradí, preto treba zakrúžkovať číslo 3. Prosím, aby ste si 

našli čas a aj takýmto spôsobom sa podieľali na tomto projekte, ktorý poslúži nielen nám veriacim ale 

celej širokej verejnosti, pretože budeme môcť usporiadať hodnotnejšie koncerty, ktoré sú finančne 

náročnejšie.     

- V sobotu 8. augusta 2020 organizujeme púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na 

hore Butkov. Práve v túto sobotu sa bude na hore konať Sobota Božieho milosrdenstva a vtedy budú 
starší, ktorí nevládzu vyvážaný na horu autobusom. Kto má záujem nech sa zapíše v sakristii a pri 

zapísaní zaplatí cestovné 20 Eur. Keďže je to ďaleko treba rátať, že budeme odchádzať skôr ráno. Všetko 

vyhlásime, upresníme podľa záujmu.     

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


