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Ne 
09.06.2019 

8:00 †   Mária Pauhofová, rodená Krisztová, výročná 

(v slovenskom jazyku)  
10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 

Po 

10.06.2019 
18:00 †   Ladislav a Karolína Novákovi 

(v chorvátskom jazyku)  

Ut 

11.06.2019 

18:00 †   Agneša a Ján Warenichovi a ich rodičia 

(v maďarskom jazyku) 
St 

12.06.2019 
18:00 †   Mária Terešová, výročná 

(v latinskom jazyku) 
Št 

13.06.2019 
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
18:30 †   Anton, Katarína a Anna Varenič  

(v slovenskom jazyku) 
Pia 

14.06.2019 
18:00 †   Ján Varenič a rodičia Štefan a Alžbeta  

(v slovenskom jazyku) 

So 

15.06.2019 
18:00 †   rodičia Jankovičovi Pavla a František 

(v slovenskom jazyku) 
Ne 

16.06.2019 
8:00 Za farníkov  

(v slovenskom jazyku) 

10:00 †   Alžbeta Nováková a rodičia Jakub a Katarína 
(v chorvátskom jazyku) 

V pondelok je Panna Mária, Matka Cirkvi a bl. Diana, panna; v utorok 
je sv. Barnabáš, apoštol a bl. Jolana; v stredu je sv. Gašpar Bertoni, kňaz; vo 
štvrtok je Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz; v piatok je sv. Elizej 
a sv. Valér a Rufín, mučeníci; v sobotu je sv. Vít, mučeník; o týždeň 
(16.06.2019) je Nedeľa Najsvätejšej trojice.  

V zbierke na katolícke masmédiá ste v minulú nedeľu (02.06.2019) 
prispeli čiastkou vo výške 358,40 eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!  

Na sobotu, 15. júna 2019 organizujeme miništrantský výlet do 
Ostrihomu, odchod je ráno o 8:00 hod. od fary, príchod je cca. o 19:00 hod. 
Záujemcovia nech sa záväzne prihlásia v sakristii najneskôr do štvrtku 
13.6.2019. 

Na jeseň v roku 2020 je v našej farnosti naplánovaná sviatosť 
birmovania. Najmladší birmovanci môžu byť žiaci, ktorí sú teraz v šiestom 



ročníku, alebo chlapci a dievčatá, ktorí dovŕšia v roku 2020 vek 14 rokov. 
Záujemcovia o sviatosť birmovania sa zapisujú v sakristii. Prvé stretnutie 
birmovancov bude na fare v sobotu 8. júna 2019 od 19:15 hod. do 20:00 hod.  

V každý piatok o 18:00 hod. bývajú sv. omše pre deti.  
V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 2019. 
K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 


