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17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
Pondelok 7. august Féria 
Utorok 8. august Sv. Dominka, kňaza – spomienka 
Streda 9. august Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy – sv. 
Štvrtok 10. august Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka – sviatok 
Piatok 11. august Sv. Kláry, panny – spomienka 
Sobota 12. august Votívna svätá omša za chorých 
Nedeľa 13. august 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (FARSKÝ KOSTOL – ODPUST) 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1800 † Jozef Kačmarák – 40. výročie 
Utorok 1700 † Ján, Mária a Michal       700 – NPPM 
Streda 1800 ZBP pre Júliu – 80 r. života      1730 – Krížové 
Štvrtok 1800 Za členov celodennej adorácie a za požehnanie ich rodín 
Piatok 1800 † Otília Miturová – 10. výročie 
Sobota 800 Za všetkých chorých vo farnosti 

Nedeľa 800 Za levočských pútnikov 
1000 SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA – ZA VERIACICH FARNOSTI 

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO 
Pondelok 700 † Štefánia, Ján a z rod. Dorocák 
Utorok 700 † Anna, Urban a z rod. Rajčuľa 
Streda 700 ZBP pre Máriu, Marcela a Miroslava s rod. 
Štvrtok 700 † Miroslav a z rod. Repaský a Gansarčík 
Piatok 700 † František, Jakub a duše v očistci 
Sobota 1800 ZBP pre rod. Šromovú a Pitoňákovú 
Nedeľa 1800 Za poďakovanie a Božiu pomoc pre Máriu, Alžbetu, deti a vnúčatá 

HOSPIC SVÄTEJ ALŽBETY 
Pondelok 730 ZBP pre Elenu a Dagmar 
Utorok 730 † páter Eliáš 
Streda 730 Za potrebné milosti pre Petra 
Štvrtok 730 † Žofia a Viktor 
Piatok 730 ZBP pre Stanislava a Ľubomíra 
Sobota 700 † Ľubomír a Ladislav 
Nedeľa 700 † z rod. Rusnák a Hosa 
1. POBOŽNOSŤ: Dnes popoludní o 1400 bude pobožnosť a po nej výmena ružencových tajomstiev. 
2. OPEKAČKA: V utorok po svätej omši v prípade priaznivého počasia pozývame všetky deti a rodičov na 

„Posedenie pri tlejúcom polienku“. Môžete si priniesť dobroty na opekanie. Tešia sa na vás eRko animátori, 
birmovanci a celé osadenstvo fary.   

3. ODPUST: Na budúcu nedeľu o 1000 bude slávnostná pontifikálna odpustová svätá omša. Hlavným 
celebrantom a kazateľom bude Jeho Excelencia Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný Spišský biskup. 
V závere svätej omše otec biskup požehná nový farský erb a zástavu, ktoré sú od 27.7.2017 zaregistrované 
v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ako unikátne pre našu farnosť. V rámci prípravy na odpustovú 
slávnosť nás budú sprevádzať tieto podujatia: 

 ŠTVRTOK: Po skončení svätej omše bude vyložená Sviatosť Oltárna na celonočnú adoráciu až do piatka, 
800, kedy bude slávnostné požehnanie so Sviatosťou. Prosím veriacich o zapísanie sa do zoznamu, ktorý je 
vzadu na stolíku. 

 PIATOK: Večer o 2000 bude v prípade priaznivého počasia modlitba Krížovej cesty na Dulisberg. V prípade 
nepriaznivého počasia bude pobožnosť vo Farskom kostole. V oboch prípadoch si, prosím, prineste sviece. 
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 SOBOTA: Počas rannej svätej omše vo farskom kostole, ktorá bude o 800, budeme vysluhovať sviatosť 
pomazania chorých. Sviatosť pomazania môže prijať každý vážne a ťažko chorý raz v roku alebo pokiaľ sa 
zdravotný stav rapídne zhorší. Svätá omša bude obetovaná za všetkých chorých vo farnosti, aj za tých, ktorí 
nemôžu prísť do Farského kostola na svätú omšu. Prosíme chorých, ktorí chcú prijať túto sviatosť, aby 
predtým pristúpili k sviatosti zmierenia. 

 SPOVEĎ: Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 1700 – 1800 a potom v rámci Nikodémovej 
noci po skončení svätej omše do 2100 hod.; v piatok od 1700 hod.; pán kaplán navštívi chorých v stredu 
dopoludnia. 

4. ZBIERKA: Minulý týždeň sa v zbierke na pomoc našim vyhoreným spoluobčanom vyzbieralo 663,52 €. 
Peniaze budú použité na zakúpenie potrebného materiálu na opravu striech. Všetkým darcom úprimné PBZ. 

5. UPRATOVANIE: O upratovanie v kostole prosíme v sobotu o 1000 z ul. Gen. Svobodu rod. Felongová, 
Kovalíkova, Čikovská, Vilgová, Nemešová, Kaňová, Jendrušáková, Hajovská, Olejárová.  

6. OHLÁŠKY: Klocok & Knapiková – 3x, Lach & Chudíková – 2x. 


