
 

 Na dnešný deň som omylom vyhlásil zbierku na dobročinné diela Svätého Otca. Táto zbierka bola 

celosvetovo preložená na 4. októbra. Takže sa aj my do nej zapojíme až v októbri. Ospravedlňujem sa.  

 V pondelok je slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. Pripomínam, že 

v tento deň sme viazaní účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Dišpenz od povinnej účasti na sv. omši 

v kostole už neplatí.  

 Veriaci, ktorí v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí 

Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Takisto veriaci, ktorí 

zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, krížik, škapulia...) požehnané pápežom alebo 

biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť 

Vyznanie viery.  

 V tomto týždni máme prvý štvrtok, prvý piatok a prvú sobotu v mesiaci. Vo štvrtok po rannej sv. 

omši sa opäť bude konať pobožnosť za nové kňazské a rehoľné povolania. Odprosujúca 

prvopiatková pobožnosť bude v piatok ráno po sv. omši a potom pred večernou sv. omšou o 17.30 h. 

 V piatok pri večernej sv. omši bude stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. 

 Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 h. budeme mať slávnosť prvého sv. prijímania našich 

detí. Prosím vás všetkých o modlitby a obety za deti a ich rodiny, aby táto slávnosť bola 

požehnaným a milostivým časom pre všetkých.  

 Počas letných prázdnin od 1. júla do 31. augusta aj v tomto roku bude upravený poriadok 

bohoslužieb v katedrálnom chráme tak, že spovedná služba karmelitánmi bude zabezpečená len 

v dopoludňajších hodinách od 9.00 do 13.00 h. Taktiež počas týchto dvoch mesiacov sv. omša 

dopoludnia o 8.30 h. nebude.  

 V nedeľu sa koná aj cyrilometodská slávnosť a diecézna púť v Selciach. Sv. omšu o 10.30 h. bude 

celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.  
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SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI 

PONDELOK  

29. 6. 2020 

Prikázaný sviatok!!! 

7.00 Za zdravie, B. pomoc a dar viery pre syna Petra 

8.30  Jozef, Anna a ich synovia Jozef, Pavel a Milan 

18.00 Za zdravie, B. pomoc a dary Ducha Sv. pre Petrov a Pavlov 
 Jozef, Františka a Dominik 

UTOROK   

30. 6. 2020   

7.00  manželka Mária 

8.30  Pavol a Eva a ich rodičia 

18.00  Hermína a Peter 

STREDA   

1. 7. 2020 

7.00  Ján 

18.00  Peter 

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIA, SVIATOK 

ŠTVRTOK 

2. 7. 2020 

7.00  kamarátka Janka 

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Kockovú 

SV. TOMÁŠ, APOŠTOL, SVIATOK 

PIATOK 

3. 7. 2020   

7.00 Za zdravie, B. pomoc a dary Ducha Sv. pre Martinka 

18.00 Na úmysel celebranta 

SOBOTA 

4. 7. 2020 

7.00  rodičia a starí rodičia 

18.00  Stanislav 

SV. CYRIL A METOD, SLOVANSKÍ 

VIEROZVESTOVIA, SLÁVNOSŤ 
5. 7. 2020 

9.00 Pro populo 

10.30 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 

18.00 Na úmysel celebranta 



 


