
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH 
KONGREGÁCIA BRATOV TEŠITEĽOV Z GETSEMAN - CCG 
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OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pondelok 09:00 Za † rodičov Evu a Ondreja 

2.8.2021 18:00 Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny 

Utorok 09:00 Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov 

3.8.2021 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru s rodinou 

Streda 09:00 Na úmysel, ako zmierna obeta k úteche Božského Srdca Ježišovho 

4.8.2021 18:00 Poďakovanie za 80 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc 

Štvrtok 09:00 Za všetkých členov Kongregácie Bratov Tešiteľov a ku cti Panny Márie 

5.8.2021 18:00 Za † rodičov Pavla a Helenu a rodičov z oboch strán a syna Petra 

Piatok 09:00 Na úmysel blahorečenia zakladateľa Kongregácie Bratov Tešiteľov Jozefa 
Litomiského 

6.8.2021 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu matky Božej pre rodinu Strausovú a 
Bezákovú 

Sobota 09:00 Za † rodičov Helenu a Viktora 

7.8.2021 18:00 Za † manžela Jozefa a rodičov z oboch strán 

Nedeľa 08:00 Za † manžela Štefana 

8.8.2021 10:00 Za † rodičov Máriu a Jána Minárových, syna Jána a synovca Stanislava 

 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

 
 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby 
vám vyslovujeme „Pán Boh vám to odmeň“. 
 

 V pondelok (zajtra) 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, 
v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok 
predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) 
a vyznaním viery (verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté 
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého otca (napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva). 
 

 V pondelok (zajtra) 2.8. o 17.00 hod. bude v našom kostole stretnutie ružencového bratstva a o 
18.00 hod. bude odslúžená sv. omša s úmyslom Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny.  
 

Liturgický kalendár 
V stredu je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza  
V piatok je sviatok PREMENENIE PÁNA 
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 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď bude v našom kostole každý deň 20 minút pred 
rannou sv. omšou a pred večernou sv. omšou od 17.30 hod. až do vtedy, kým bude treba a budeme 
mať ľudí čakajúcich na spoveď. 
 
 V piatok, ako každý prvý piatok v mesiaci, sa pomodlíme krížovú cestu pred rannou sv. omšou o 
08.15 hod. Po rannej sv. omši bude vyložená Najsvätejšia Oltárna Sviatosť v kostole. O 15.00 hod. 
sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva. Adorácia počas celého dňa až do večernej sv. omše 
bude prebiehať v kostole. Adoračná kaplnka bude v tento deň zavretá. V sobotu sa po rannej sv. omši 
pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú sobotu v mesiaci. 
 
 Oznamujeme a zároveň pozývame všetkých na adoráciu v adoračnej kaplnke každý deň pondelok-
sobota od 9:45 do 17:55, a v nedeľu od 11:00 do 17:55. Kaplnka je otvorená pre všetkých, ktorí chcú 
a majú možnosť zotrvať v adorácii a v tichej modlitbe pred vyloženou sviatosťou oltárnou. 
Pápež sv. Ján Pavol II. povedal: „Návšteva Najsvätejšej sviatosti je veľkým pokladom  katolíckej viery. 
Vyživuje sociálnu lásku a dáva nám príležitosť  na adoráciu a poďakovanie, na nápravu a prosbu.“ 
Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou je darom pre všetkých a nie len pre jednotlivcov, využime 
tento dar Cirkvi na poďakovania a prosby aj v tejto ťažkej dobe, ktorú práve žijeme. Čerpajme 
duchovné zdravie, ktoré je potrebné aj pre zdravie tela.   
 
Nezabúdajme však, že aj v adoračnej kaplnke aj pri sv. omšiach stále platí: dezinfekcia a rúško! 
 
„Uctievaním eucharistického Ježiša sa stávame tým, čím nás chce Boh mať! Ako magnet nás Pán 
priťahuje k sebe a jemne nás premieňa.“ 
 

 
 

 


