
KKoossttooll  KKRRIISSTTAA  KKRRÁÁĽĽAA,,  PPrreeššoovv  --  SSeekkččoovv  

            PPOORRIIAADDOOKK  BBOOHHOOSSLLUUŽŽIIEEBB  

      v týždni od 18. 05. do 24. 05. 2020 

Deň Liturgická oslava Hod. Bohoslužba 

PP  
1188..0055..  

 
Pondelok po 6. 

veľkonočnej nedeli 

600 † Miloslav 

1800 Za ZDR a BP – Pavol, Monika 

UU  
1199..0055..  

Utorok po 6. 
veľkonočnej nedeli 

900 
Za dar viery – Dušan a poď za 
70r.ž. – Jozef 

1800 †  (pohrebná) 

SS  
2200..0055..  

Streda po 6. 
veľkonočnej nedeli 

600 Za misijných dobrovoľníkov 

1800 † Jozef, Peter, Andrej 

ŠŠ  
2211..0055..  

NANEBOVSTÚPENIE 

PÁNA 
(slávnosť) 

600 † František, Anna 

900 Za farnosť 

1200  

1600 Za ZDR a BP – Andrej, Júlia, 
Martin s rod. 

1800 
Poď. za 40r. manž. – Jozef, 
Danka 

PP  
2222..0055..  

Piatok po 6. 
veľkonočnej nedeli 

600 Za ZDR a BP – Juliana s rod. 

1800 † Anna, Jozef, Ivan 

SS  
2233..0055..  

Sobota po 6. 
veľkonočnej nedeli 

700 † Žofia, Ján 

1800 
† Iveta, Apolónia, Mikuláš, 
Helena, Ľudovít 

NN  
2244..0055..  

 

7. VEĽKONOČNÁ  

NEDEĽA                

600 Za farnosť 

700 † Andrej, Mária 

900 Poď. za 80r.ž. – Pavlína  

1100 Za ZDR a BP – Jozef (60r.) 

1500  

1900 Za uzdravenie - Klára 

     Oznamy 
 
 

 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. 
Sv. omše: 6.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00. 
Sv. omša o 12.00 bude iba pre seniorov nad 65 r. 
Sv. omša o 18.00 a v nedeľu o 11.00 bude vysielaná on-line. 
Sv. omša v nedeľu o 15.00 bude iba pre seniorov nad 65 r. 

 
 Šalgovík: štvrtok (Nanebovstúpenie Pána): 7.30 (pre seniorov nad 

65 r.), 18.00, piatok o 18.00, nedeľa o 8.00 (pre seniorov nad 65 r.) 
a o 11.00 (kapacita kostola 60 ľudí),  
 

 Opál: štvrtok o 16.00, nedeľa 11.45 (kapacita kostola: 100 ľudí) 
 

 Pokiaľ trvajú obmedzenia pri účastí na sv. omší, stále trvá dišpenz 
od účastí na nej. 
 

 Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na podporu 
katolíckych médií. 

 
Drahí bratia a sestry! 

Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli stretávať pri slávení Eucharistie 

v našich kostoloch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy bohoslužieb cez 

médiá. Chcem poďakovať všetkým kňazom, ktorí nerezignovali a cez sociálne 

siete streemovali sväté omše, pobožnosti a duchovné inšpirácie. Moja vďačnosť 

patrí aj verejnoprávnemu Rozhlasu a televízií za priame prenosy. Osobitne 

ďakujem našim katolíckym médiám Rádiu Lumen a Televízii Lux za ich prácu, 

ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou, a to nielen pri online 

prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých 

mesiacov pandémie. Na budúci týždeň je siedma veľkonočná nedeľa, kedy sa už 

tradične venujeme podpore našich katolíckych médií. Prejavom vďaky 

a podpory našim médiám umožníme nielen ich ďalší rozvoj, ale posilníme aj 

našu slobodu v komunikovaní pravdy, dobra a krásy. Za pomoc pre naše 

katolícke médiá vám už vopred ďakujem!  Mons. Bernard Bober, arcibiskup 

 
 


