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Ne 
16.06.2019 

8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku)  
10:00 †   Alžbeta Nováková a rodičia Jakub a Katarína 

(v chorvátskom jazyku) 
Po 

17.06.2019 
18:00 †   Ján Novák a rodičia 

(v chorvátskom jazyku)  

Ut 

18.06.2019 

18:00 †   Ján a Valéria Czafikovi, ich rodičia 
a súrodenci (v maďarskom jazyku) 

St 

19.06.2019 
18:00 †   Alžbeta a Štefan Jankovich a ich zomrelé deti 

(v latinskom jazyku) 
Št 

20.06.2019 
7:00 †   Ondrej a Mária a rodičia z obidvoch strán 

(v slovenskom jazyku) 
18:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 

Pia 

21.06.2019 
18:00 †   súrodenci Mária a Peter 

(v slovenskom jazyku) 

So 

22.06.2019 
18:00 †   Anton a Alžbeta Treuer a otec Juraj 

(v slovenskom jazyku) 
Ne 

23.06.2019 
8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 

10:00 Za poďakovanie Panne Márii a prosba o ďalšiu 
pomoc (v chorvátskom jazyku) 

 
V pondelok je sv. Nikander a Marcián, vojaci a mučeníci; v utorok je 

sv. Gregor Barbarigo, biskup; v stredu je sv. Romuald, opát a sv. Juliana 
Falkonieri, panna ; vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšie Telo 
a Krv (Božie telo), po večernej sv. omši bude procesia k úcte Božieho 
tela a krvi; v piatok je sv. Alojz Gonzága, rehoľník; v sobotu je sv. Paulín 
z Noly, biskup, sv. Ján Fisher a sv. Tomáš Morus, mučeníci; v nedeľu je sv. 
Jozef Cafasso, kňaz a bl. Mária Rafaela, panna.  

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 
tých birmovancov, ktorí neboli na stretnutí 8. júna 2019, bude na fare 
v sobotu 29. júna 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. 


