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Liturgický kalendár: 

Obdobie cez rok 1. august 2021 – 8. august  2021 

 V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Euzébia Vercellského, biskupa 

 V stredu je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza 

 Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme 

 V piatok je sviatok Premenenia Pána 

 V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu 

01.08. 
18. nedeľa 

v roku B   

09.00 hod. 
10.30 hod. 
18.00 hod. 

-  Za farnosť  
-  Na úmysel celebranta  
-  Za kňazov, rehoľníčky a kňaza Petra 

02.08. pondelok  
07.00 hod.  
18.00 hod. 

+ Rudolf 
-  Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku 

03.08. utorok   18.00 hod. -  Za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu 

04.08. streda 
07.00 hod.  
18.00 hod. 

+ Karol, Ján a rodičia 
+ Dominik, Mária, Augustín a starí rodičia 

05.08. štvrtok 18.00 hod. -  Za dary Ducha Svätého pre Andreu a rodinu 

06.08. piatok 18.00 hod. - -  Za zdravie a Božie požehnanie pre Adrianu a Juraja 

07.08. sobota 07.00 hod.  -  Za ružencové bratstvo 

08.08. 
19. nedeľa 

v roku B   

 09.00 hod. 
10.30 hod. 
18.00 hod. 

-  Za farnosť  
-  Na úmysel celebranta  
+ Eva, Alžbeta a Tibor 

 

 Zajtra, 2. augusta, možno získať aj v našom katedrálnom chráme a farskom kostole 

úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná 

návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána Otče náš a Vyznaním viery. Okrem toho 

treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 

Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). 

 Prežívame mimoriadny Rok sv. Jozefa, preto vždy v stredu, ak to bude liturgicky 

možné, budeme sláviť svätú omšu ku cti sv. Jozefa. 

 Lektorský kurz, ktorý vedie otec biskup František, bude vo štvrtok 05.08.2021 o 18.45 hod. 

 Budúci štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, je to deň modlitieb za duchovné povolania. 

Adorácia bude od 17.00 hod. 

 Budúci piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývam pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

 Prosím nahlásiť chorých na prvopiatkové spovedanie najneskôr do stredy (meno, adresa, tel. 

číslo). 

 V auguste nebudú úradné hodiny na fare. V prípade potreby volajte 0911 368 452. 
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