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7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
PONDELOK  Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli 

30 
MÁJ 

 900 Za † manžela Jozefa a synovca Juraja 

 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru 
UTOROK  Utorok po 7. veľkonočnej nedeli 

31 
MÁJ 

 900 Za zdravie a Božiu pomoc pri počatí dieťaťa pre rodinu Nagiovú  
 1800 Za † manžela Karola a jeho rodičov 

STREDA  Spomienka sv. Justína, mučeníka 

1 
JÚN 

 900 Za † manžela Andreja a rodičov z oboch strán 

 1800 Za živých členov Ružencového bratstva a ich rodiny 
ŠTVRTOK  Štvrtok  po 7. veľkonočnej nedeli 

2 
JÚN 

 900 Za † Helenu Kusekovú (1.výročie) 

 1800 Poďakovanie za 24 a 27 rokov synov s prosbou o dar viery a milosť 
obrátenia PIATOK  Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov 

3 
JÚN 

 900 Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov 

 1800 Za † Antona a Jána a rodičov a starých rodičov z oboch strán 

  1930 Mládežnícka sv. omša 
SOBOTA  Sobota po 7. veľkonočnej nedeli 

4 
JÚN 

 900 Na úmysel, ako zmierna obeta k úteche Božského Srdca Ježišovho 

 ② Poďakovanie za dar života 
 1800 Za † Janu Strišovskú 

NEDEĽA  ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

5 
JÚN 

 800 Za všetkých členov Kongregácie Bratov Tešiteľov a ku cti Panny Márie 

 1000 Za † manžela Jozefa, brata Vladimíra a rodičov Tomčíkových a Starovičových 

 1800 Za krstné deti s rodinami 
 

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

 Nasledujúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je však iba jeden deň. Obsahom 
letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. 
 

 V stredu, 1.6.2022, o 17.00 hod. bude v našom kostole stretnutie členov ružencových bratstiev. O 18.00 
hod. bude odslúžená sv. omša za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny. 
 

 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. Najsvätejšia 
Oltárna Sviatosť bude vystavená v kostole po rannej sv. omši, 
približne o 10.00 hod. 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. 



Kongregácia Bratov Tešiteľov z Getseman - CCG 
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH 

Hviezdoslavova 104/77, 953 01 Zlaté Moravce,  +421 37 64 216 10 
 

 
 

 Od utorka (31.5.) budeme v našom kostole zapisovať úmysly sv. omší na druhý polrok (júl – december) 
2022. Úmysel si môžete zapísať v sakristii kostola po každej sv. omši.  
 

 Dnes je 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Po každej sv. omši je predpísaná 
zbierka na katolícke masmédiá. Za všetky vaše milodary vyslovujeme: „Pán Boh vám to odmeň.“ 

 


