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DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
Pondelok 14. september Povýšenie svätého kríža – sviatok 
Utorok 15. september Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – slávnosť 
Streda 16. september Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka 
Štvrtok 17. september Féria 
Piatok 18. september Féria 
Sobota 19. september Panny Márie v sobotu – spomienka 
Nedeľa 20. september DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1800 ZBP pre Petronelu a Jozefa 

Utorok 
730 ZBP pre rod. Horvátovú 
900 Na úmysel celebranta 

1030 ZBP pre žijúcich kňazov 
Streda 1800 † Magdaléna a František Novobilský a duše v očistci 
Štvrtok 1800 ZBP pre Máriu – 50 r. života 
Piatok 1900 † František Jerdonek 
Sobota 700 ZBP pre rod. Stanislava Kempjaka 

Nedeľa 
730 † Alžbeta a Matej Bartko 
900 Na úmysel celebranta 

1030 Za veriacich farnosti 
KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO 

Pondelok 700 ZBP pre Magdalénu 
Utorok 1800 ZBP pre Filipa 
Streda 700 ZBP pre Jána 
Štvrtok 700 † z rod. Ondreja Lapšanského a Gromada 
Piatok 700 † Mária a z rod. Dragošek a Pacholík 
Sobota 1800 † Vladimír Dzurenda 
Nedeľa 1800 ZBP pre Ladislava Bajtoša 

1. BOHOSLUŽBY: Sväté omše v utorok a v nedeľu budú vo Farskom kostole o 730, 900 a 1030. Svätá omša 
o 900 je rezervovaná pre seniorov, účasť na ostatných svätých omšiach už je podľa ľubovôle. Od 
10. septembra došlo k opätovnému sprísneniu hygienických predpisov: ostáva povinnosť nosiť rúško 
a dezinfekcia rúk pri vstupe. Sedenie v kostole je možné iba šachovnicovým spôsobom (okrem členov 
rodiny), preto vás žiadame, aby ste si sadali na tie miesta v kostole, ktoré sú označené krížikom. Sväté 
prijímanie je možné prijímať len do ruky. Tí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu prijať sväté prijímanie do 
ruky, musia ísť na sväté prijímanie ako poslední. 

2. DETI: V utorok svätá omša za účasti detí nebude. Popoludní o 1400 bude nácvik prvoprijímajúcich detí, ktoré 
pôjdu na PSP v septembri. V sobotu o 1000 bude ďalší nácvik prvoprijímajúcich detí a po ňom si rodičia môžu 
vyzdvihnúť v spevárni na fare rúcho pre svoje dieťa. 

3. ERKO: Pozývame všetky deti, rodičov a priaznivcov eRka na eRko guláš, ktorý sa bude konať tento utorok 
o 1400 na farskom dvore. Deti, ktoré majú záujem byť v novom školskom roku členmi eRka nech sa zapíšu na 
papier v sakristii kostola. Prihlášku je potrebné odovzdať iba novým členom a to v utorok popoludní na eRko 
guláši. Taktiež je tam možnosť priniesť členský príspevok. Ten je dobrovoľný podľa vlastného uváženia.  

4. BIRMOVANCI: Od pondelka začínajú pre birmovancov stretnutia skupín podľa rozpisu. Prosím 
birmovancov, aby nezabudli priniesť vyplnenú prihlášku. 

5. UPRATOVANIE: O upratovanie vo farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ul. 8. mája rod. 
Tomaškovičová, Dragašeková, Fábryová, Dragašeková, Mlynarčíková, Strelová, Bachledová, Freundorferová, 
Freundorferová, Libjaková. 


