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Ne 
15.09.2019 

8:00 †   Anton a Anna Novákovi 
(v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 
Po 

16.09.2019 
18:00 †   Alžbeta a Ján Jankovich, synovia Ján a Štefan 

a zaťovia Jozef a Rudolf (v chorvátskom jazyku) 
Ut 

17.09.2019 
18:00 †   Ján Németh a jeho rodičia a súrodenci 

(v maďarskom jazyku) 
St 

18.09.2019 
18:00 †   Šimon a Alžbeta Tomašichovi a ich zosnulí 

synovia (v latinskom jazyku) 
Št 

19.09.2019 
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

18:30 Na úmysel darkyne (v slovenskom jazyku) 
Pia 

20.09.2019 
18:00 Na úmysel darkyne (v slovenskom jazyku) 

So 

21.09.2019 
18:00 †   Agneša Czafikova a ostatní zosnulí členovia z 

rodiny (v slovenskom jazyku) 
Ne 

22.09.2019 
8:00 Za farníkov (v slovenskom jazyku) 
10:00 †   Mária a Šimon Radovich a ich rodičia 

(v chorvátskom jazyku) 
V pondelok je sv. Kornel, pápež, a sv. Cyprián, biskup, mučeníci 

a sv. Ľudmila, mučenica; v utorok je sv. Róbert Bellarmín, biskup; 
v stredu je sv. Viktor III., pápež; vo štvrtok je sv. Január, biskup 
a mučeník; v piatok je sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong 
Hasang a spoločníci, kórejskí mučeníci; v sobotu je sv. Matúš, apoštol 
a evanjelista.  

Na jeseň v roku 2020 je v našej farnosti naplánovaná sviatosť 
birmovania. Najmladší birmovanci môžu byť žiaci, ktorí v septembri 
tohto roku nastúpia do siedmeho ročníka ZŠ, alebo chlapci a dievčatá, 
ktorí dovŕšia v roku 2020 vek 14 rokov. Záujemcovia o sviatosť 
birmovania sa zapisujú v sakristii. Stretnutia birmovancov bývajú 
v každú sobotu od 19:15 hod. do 20:00 hod.  

Každý piatok je sv. omša pre deti. Srdečne sú pozvané hlavne 
dievčatá a chlapci, ktorí sa v tomto roku pripravujú na 1. sv. prijímanie.   



V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 
2019. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši. 

 
Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k 

Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13.- 16. 
septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. 
septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír 
Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. 
septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v 
Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup 
Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. Na výveske pred 
kostolom sa nachádza plagát s pozvaním a informáciami o 
pripravovanom programe. 

 
Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí 

by vedeli pomôcť v rôznych tímoch od piatka 20. septembra do nedele 
22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke 
www.pochodzazivot.sk - odkaz na registráciu dobrovoľníkov sa 
nachádza na stránke vpravo hore. 

 
 


