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13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
 

PONDELOK  Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období 

27 
JÚN 

 900 Za † rodičov Jozefa a Máriu, Libora a Františku a brata Michala 

 1800 Za † starých rodičov Sedlákových a Páleníkových 
UTOROK  Spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 

28 
JÚN 

 900 Za † Elenu Mačajovú 
 1800 Poďakovanie za vypočuté prosby za vnuka Dávidka 

STREDA  Slávnosť SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 

29 
JÚN 

 900  

 1800 Za † vdp. Pavla Ištóka 
ŠTVRTOK  Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období 

30 
JÚN 

 900 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kováčovú 

 1800 Za † otca Imricha Mihalku 
PIATOK  Piatok 13. týždňa v Cezročnom období 

1 
JÚL 

 900  
 1800 Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny 

  1930 Mládežnícka sv. omša 
SOBOTA  Sviatok návšteva Preblahoslavenej Panny Márie 

2 
JÚL 

 900  

 1800  

NEDEĽA  14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

3 
JÚL 

 800 Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov 

 1100 Za † Helenu a Jozefa 

 1800 Za † manžela Františka 
 

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

 V stredu 29.júna je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše v našom kostole budú 
ako vo všedný deň ráno o 9.00 hod a 18.00 hod. 
 

 Veriaci, ktorý v deň slávnosti sv. Petra a Pavla zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, 
škapuliar, krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné 
odpustky. K tomu treba pripojiť Vyznanie viery. 
Veriaci, ktorý od poludnia 28.júna do polnoci 29.júna navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ 
a tam sa zbožne pomodlí modlitbu Pána (Otče náš) a recituje Vyznanie viery („Verím v [jedného] Boha“), 
môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. 
 

 V piatok, 1.7.2022, 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.  
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 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. 
 

 Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na dobročinné diela sv. Otca Františka „halier sv. Petra 
a Pavla“ 
 
  
 


