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Ne 
21.05.2017 

8:00 †   Andrej a Helena Verebovi a zosnulí švagor 
Bartolomej Lukáč (slovenská) 

10:00 †   Matej Treuer a jeho rodičia 
(chorvátska) 

Po 
22.05.2017 

18:00 †   manželia Ontkovičovi a na ďalší úmysel darcu 
(chorvátska) 

Ut 
23.05.2017 

18:00 Prosba o Božiu pomoc a ochranu na mocný príhovor 
a orodovanie Panny Márie Fatimskej (maďarská) 

St 
24.05.2017 

18:00 †   František Novák, syn František a zosnulí členovia 
z rodiny Zálkovej (latinská) 

Št 
25.05.2017 

7:00 Za farníkov (slovenská) 
18:00 Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

(slovensko-chorvátska) 
18:30 †   Žofia a Ján Hanuliakovi 

(slovenská) 
Pia 

26.05.2017 
18:00 †   Stanislav Gordik (slovenská) 

So 
27.05.2017 

17:00 †   Michal a Klára Wolfovi, zomrelé deti a vnuci 
(slovenská) 

Ne 
28.05.2017 

8:00 
 

†   Milan Skalka, jeho rodičia a súrodenci (slovenská) 

10:00 Za farníkov 
(slovensko-chorvátska) 

 
V pondelok je sv. Rita z Cascie, rehoľníčka, sv. Júlia, mučenica a sv. 

Emil, mučeník; v utorok je sv. Dezider, biskup a mučeník; v stredu je Panna 
Mária Pomocnica kresťanov; vo štvrtok je Nanebovstúpenie Pána, prikázaný 
sviatok; v piatok je sv. Filip Neri, kňaz; v sobotu je sv. Augustín z Canterbury, 
biskup a sv. Július, mučeník; v nedeľu je sv. Viliam, mních.    

V sobotu, 27.05.2017, od 10:00 hod. do 12:00 hod. bude v našom kostole 
spoveď prvoprímajúcich detí, ich rodičov a príbuzných. 

Na budúcu sobotu, 27.05.2017 bude sv. omša výnimočne o hodinu skôr, 
t.j. o 17:00 hod., nakoľko prídu do našej farnosti chorvátski pútnici z Maďarska.  

Na budúcu nedeľu, 28.05.2017, o 10:00 hod. bude v našej farnosti 
slávnosť prvého svätého prímania.   

K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. V sakristii si 
môžete zapisovať úmysly sv. omší na celý rok 2017.  



 
Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie 

v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka 
vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13.5.2017 do 16.5.2018 a 
udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok 
(sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého 
Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať: 

– ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom 
arcibiskupa – metropolitu 

– ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, 
ktoré sa počas jubilea budú sláviť 

– ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a 
tam nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, 
Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky a 
vznešenej Kráľovnej. 

Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, 
môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí 
zbožne navštívia baziliku alebo do nej putujú, vylúčia naviazanosť na 
akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom 
Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané 
modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez 
Máriu. 

 

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku KBS 
pozýva na Druhú Celoslovenskú púť zdravotníkov v Levoči, ktorá sa bude 
konať v dňoch 2. až 3.6. 2017. Sú na ňu pozvaní všetci zdravotnícki pracovníci 
so svojimi rodinami spoločne s duchovnými otcami, ktorí sa venujú pastorácii v 
zdravotníctve. (V prílohe nájdete plagát s programom púte, viac informácii aj na 
www.bioetika.kbs.sk.) 

Druhou pripravovanou udalosťou je Bioetická konferencia organizovaná 
Subkomisiou pre bioetiku KBS, ktorá sa uskutoční 16.6.2017 v Ružomberku v 
Kultúrnom dome Andreja Hlinku od 9.00 do 16.00. Program konferencie 
nájdete v prílohe. Elektronické prihlasovanie a informácie budú v najbližších 
dňoch na stránke www.kklz.sk. 

 

V rámci 100. výročia fatimských zjavení dávame do pozornosti DVD 
Tajomstvo z Fatimy. Ide o hraný 85-minútový film so slovenským dabingom 
opisujúci fatimské zjavenia.  

 


