
 
 

 
 

Farské oznamy 

 
 V týždni máme kántrové dni, obsahom je prosba za úrodu. Záväzný je jeden deň. 

V stredu budeme mať votívnu omšu  s formulárom „v čase sejby“.   

 Oznamujeme, že naša farnosť na základe schválenia farskej rady poskytla pôžičku na 
základe urgentnej žiadosti biskupského úradu vo výške 10 000 Eur. Splatnosť pôžičky je 
31.12.2022.   

 Dnes máme zbierku na energie kostola. Pán Boh zaplať za Vaše dary.  

 Vo štvrtok 13.5.2021 máme slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Budú  dve sv. omše 
v tento deň. Prvá o 9:00 hod a druhá o 17:00 hod.  

 Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 6 tento týždeň. Pán Boh zaplať za pomoc.   

 Farská knižnica bude otvorená prvý a posledný pondelok v mesiaci po večernej sv. omši. 

 Spoločenstvo Obnovy v Duchu Svätom Vás srdečne pozýva na Deväťdňovú modlitbovú 
pobožnosť k Zoslaniu Ducha Svätého v dňoch od 14.5.2021 – do 22.5.2021 vždy 15 
minút pred sv. ružencom.  

 Túto nedeľu máme deň matiek, nezabudnime zablahoželať našim matkám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úmysly svätých omší 
Farnosť Sedembolestnej P. Márie 

(9. 5. 2021 - 16. 5. 2021) 
 

Dátum Liturgické sviatky Čas Úmysly Svätých Omší 

Nedeľa 

 
 Šiesta 

 veľkonočná nedeľa 
 
 

8:30 Marta, Marián, Vladimír a + rodičov 

10:30 ROZDÁVANIE EUCHARISTIE 

11:00 za Z a BP pre rodinu 

18:00 za veriacich 

Pondelok 
féria po 6. 

veľkonočnej  nedeli 

 
17:00  

 
za BP a uzdravenie pre Zitu 

Utorok 

Bl.Sáry 
Salkaháziovej,  

panny a mučenice 
ľub. spomienka 

17:00 za živú vieru pre deti 

Streda 
féria po 6. 

veľkonočnej  nedeli 
17:00 

za+ dcéru Máriu, + syna Petra, + 
manžela Milana, + rodičov a + 

nevestu 

 Štvrtok 
Nanebovstúpenie 

Pána 
Slávnosť 

9:00 na úmysel ordinára 

17:00 za obrátenie manžela a BP pre rodinu 

Piatok 
Sv. Mateja, 

apoštola 
Sviatok 

17:00 + sestra Magda a B. milosť pre deti 

Sobota 
féria po 5. 

veľkonočnej  nedeli 

 
17:00  

 
+ sestra Magda a B. milosť pre deti 

Nedeľa siedma 
 veľkonočná nedeľa 

 

8:30 
rodičov Margitu a Jozefa Vincenca, 
svokrovcov Helenu a Jána Trubena, 

starých rodičov z obidvoch strán 

10:30 ROZDÁVANIE EUCHARISTIE 

11:00 + manžel Gabriel 20v 

 18:00 za veriacich 

 


