
      v týždni od 06. 07. do 12. 07. 2020 

Deň Liturgická oslava Hod. Bohoslužba 

P 
06.07. 

 
Pondelok 

600 Za ZDR a BP – Mária, Laura 

1800 † Veronika, František 

U 
07.07. 

Utorok 

900 
† Gustav, Justína, Mária, Marta, 
Jozef, Karel 

1800 Za ZDR a BP – Simeon, Michael, 
Samuel 

S 
08.07. 

Streda  
600 † Irena 

1800 † Anna 

Š 
09.07. 

Štvrtok 
900 † z rod. Kuchárová, Stedinová, 

Groholová 

1800 † Margita, Ladislav, Anton 

P 
10.07. 

Piatok 
600 Za obrátenie - Viktória 

1800 † Ondrej 

S 
11.07. 

sv. Benedikt, opát, 
patrón Európy 

(sviatok) 

700 Za ZDR a BP – rod. Kmecová 

1800 
Za ZDR a BP rod. – Centková, 
Kozlíková 

N 
12.07. 

 

15. NEDEĽA CEZ 

ROK                

600 Za farnosť 

700 
Za ZDR a BP rod. – Baranová, 
Hudáková 

900 Poď. za 70r.ž. - Ondrej 

1100 † Jozef, Helena 

1900 † Helena, Jozef, Anna, Vasiľ 

Viac informácií nájdete aj na našej farskej stránke kristuskral.sk 

      
 

     Oznamy 
 

 Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14.30 bude modlitba 
posvätného ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním 
a výmenou ružencových tajomstiev. 

 V predaji si môžete zakúpiť pamätné medaily, ktoré vyšli pri 
príležitosti 40. výročia Sekčova. Je na nich vyobrazený náš kostol 
a je vyhotovená v rôznych druhoch kovu. Cena je 6€. 

 Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali 
k iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu 
nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v 
nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so 
svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, 
ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká 
drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si 
to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa 
podrží nás!  + Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita  

 Od budúcej nedele vám chceme ponúknuť 4 dielnu sériu prednášok na 
tému, za ktorú prosíme každý deň v modlime Otčenáš:  Ako dozrievať 
v odpustení. Prvá téma má názov: Psychológia odpustenia 
a zmierenia. Stretneme sa v PC na prízemí o 20:00. 

 Prosíme mladých, ktorí chcú poslúžiť vo farnosti ako noví 
animátori pre birmovancov v budúcom školskom roku. Stretneme 
sa v piatok (10.7.) po večernej sv. omši v kostole.  

 Káva po 9tke bude o týždeň. 
 

 
 

 
 
 

  Opál:   nedeľa – 11.45 
  Šalgovík:  piatok – 18.00, 

   nedeľa – 9.00  
 

 
 
 


