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XIII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
28. jún – 4. júl 2021 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok sv. Irenej, biskup a mučeník, spomienka  
 Utorok  sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť – prikázaný sviatok  
 Streda  prví sv. mučeníci v Ríme, spomienka  
 Štvrtok všedný deň 
 Piatok návšteva Panny Márie, sviatok  
 Sobota sv. Tomáš, apoštol, sviatok  
 Nedeľa  XIV. nedeľa obdobia cez rok  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 28. jún 18.00 + Miriam Haraslínová 

Utorok 29. jún   7.00 
18.00 

na úmysel 
za farníkov  

Streda 30. jún 18.00 + manželia Štefan a Eva, a Jozef 

Štvrtok 1. júl 18.00 + rodina Tadamová a Smolinská 

Piatok 2. júl 17.00 
18.00 

vyloženie Sviatosti Oltárnej k prvopiatkovej modlitbe  
prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží 

Sobota  3. júl   7.00 prosba o Božie požehnanie pre Jozefa a Annu  

Nedeľa 4. júl   8.00 
10.00 
19.30 

na úmysel  
za farníkov 
na úmysel 

XIV. Nedeľa  
Obdobia cez rok  

 
OZNAMY 

1. V stredu 30.6.2021 – na základe rozhodnutia KBS – prestáva platiť všeobecný dišpenz od 
povinnej účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkoch. Biskupi povzbudzujú 
veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti 
na sv. omšiach. Povinnosť účasti nezaväzuje tých, pre ktorých to môže znamenať zvýšené 
zdravotné riziko, a ktorým to znemožňujú lokálne okolnosti, napríklad epidemická situácia. 

2. V mesiaci september – I. a III. víkend – organizujeme kurz hlbšieho spoznania našej viery 
s názvom „Kvapky radostnej kresťanskej viery“. Ponúkam túto možnosť všetkým, lebo 
jednak nás k tomu povzbudzuje pápež František, a jednak preto, lebo sa stretám s otázkami 
ako naozaj kresťansky žiť v dnešnej dobe a ako aplikovať vieru v rôznych oblastiach nášho 
pluralistického sveta. Témy predstavujú akoby „kvapky“ spoznania kresťanstva z novej 
perspektívy, ktorú ponúkol Boh v charizme jednoty. Dôsledky tejto charizmy sú prekvapivé 
nielen pre myslenie a duchovnosť ľudí, ale vďaka nej sa dokážu skutočne zjednotiť veriaci 
rôznych náboženstiev i ľudia bez náboženskej viery – čo sa v dejinách ľudstva ešte nikdy 
nestalo. Jej účelom je prispieť k uskutočneniu Ježišovej modlitby: „aby všetci boli jedno“ (Jn 
17,21). Informácie si budete môcť vziať na záver našej oslavy pri vstupnej bráničke. Kurz sa 
uskutoční v kostole a prenášať ho budeme cez náš farský kanál na youtube. Bude to priestor 
na prehĺbenie a zdieľanie, na osobné a komunitné uvažovanie, na svedectvá a modlitbu. 
Budem to robiť spolu aj so vzácnymi hosťami. Naozaj vrelo odporúčam!  


