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XIV. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
5. – 11. júl 2021 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok sv. Cyril a Metod, slovanský vierozvestovia, slávnosť 
 Utorok  sv. Mária Goretti, panna a mučenica, spomienka   
 Streda  sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz, spomienka  
 Štvrtok všedný deň 
 Piatok všedný deň 
 Sobota všedný deň 
 Nedeľa  XV. nedeľa obdobia cez rok  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 5. júl   8.00 
10.00 

na úmysel 
na úmysel 

Utorok 6. júl 18.00 na úmysel 

Streda 7. júl 18.00 na úmysel 

Štvrtok 8. júl 18.00 na úmysel 

Piatok 9. júl 18.00 na úmysel 

Sobota  10. júl   7.00 na úmysel 

Nedeľa 11. júl   8.00 
10.00 
19.30 

prosba o Božie požehnanie pre rodinu 
poďak. za 80 r. života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu 
za farníkov 

XV. Nedeľa  
Obdobia cez rok  

 
OZNAMY 

1. Od 1. júla opäť platí povinná účasť na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkoch. 
Biskupi povzbudzujú, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, veriaci čo najskôr vrátili 
k osobnej účasti na sv. omšiach.  

2. V mesiaci september – I. a III. víkend – organizujeme kurz hlbšieho spoznania, aktualizácie 
našej viery s názvom „Kvapky radostnej kresťanskej viery“. Ponúkam túto možnosť 
všetkým, lebo jednak nás k tomu volá 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 
zjednotiť veriaci rôznych náboženstiev i ľudia bez náboženskej viery – čo sa v dejinách 
ľudstva ešte nikdy nestalo. Jej účelom je aktualizovať a prispieť k uskutočneniu Ježišovej 
modlitby: „aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21). Informácie nájdete na pripravenom letáčiku. 
Kurz sa uskutoční v našom kostole a prenášať ho budeme cez farský kanál na youtube. Bude 
to priestor na prehĺbenie a zdieľanie, na uvažovanie, svedectvá a modlitbu.  
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