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Ne 
17.6.2018 

8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 

10:00 †   Ivan Morský, výročná (v chorvátskom jazyku) 

Po 
18.6.2018 

18:00 †   Agneša a Ján Warenich a ich rodičia (v 

chorvátskom jazyku) 

Ut 
19.6.2018 

18:00 Na úmysel (v maďarskom jazyku) 

St 
20.6.2018 

18:00 †   Anna, 5. výročie, a Pavel, 26. výročie, 

Lietavovi (v latinskom jazyku) 

Št 
21.6.2018 

18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

18:30 †   matka (v slovenskom jazyku) 

Pia 
22.6.2018 

18:00 †   Ján Jusztín a zosnulí rodičia (v slovenskom 

jazyku) 

So 
23.6.2018 

18:00 †   Klára, Anna, Ivan a Zoltán (v slovenskom 

jazyku) 

Ne 
24.6.2018 

8:00 Za šťastný priebeh operácie pre Františka (v 

slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 

 

V pondelok je sv. Gregor Barbarigo, biskup; v utorok je sv. 

Romuald, opát a sv. Juliana Falkonieri, panna; v stredu je bl. Margita 

Ebnerová, panna; vo štvrtok je sv. Alojz Gonzága, rehoľník; v piatok 

je sv. Paulín z Noly, biskup, sv. Ján Fischer, biskup a sv. Tomáš 

Morus, mučeníci; v sobotu je sv. Jozef Cafasso a bl. Mária Rafaela, 

panna; v nedeľu je Narodenie sv. Jána Krstiteľa.   

 

V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 

2018. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.  

 

V každý piatok bývajú sv. omše pre deti. 

 

 

 

 

 



V dňoch od 18. júna až do 29. júla 2018 bude v Katedrále sv. 

Martina prebiehať výstava veľkoformátových fotografií s názvom 

„Človek a viera“. Slávnostná vernisáž výstavy sa začne v pondelok 

18. júna 2018 o 18.00 hod. v Katedrále sv. Martina. Počas vernisáže 

bude udelené požehnanie všetkým prítomným fotografom. Srdečne 

pozývame všetkých návštevníkov, zvlášť fotografov dokumentujúcich 

liturgické slávenia vo farnostiach, na vernisáž a samotnú výstavu. 

(Plagát je na nástenke pred kostolom.) 

 

Komunita Cenacolo nás všetkých srdečne pozýva na deň 

otvorených dverí. Dňa 23.6.2018 o 14:00 hod. v Komunitnom dome 

na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre 

priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká nás bohatý program 

plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom 

arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude 

program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením, 

ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu. (Plagát je na 

nástenke pred kostolom.) 

 

Pozývame miništrantov zúčastniť sa letného tábora MinFa, ktorý 

pripravujú bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v 

Bratislave. Podrobnosti sú na plagáte pred kostolom. 

 

 
 


