
Oznamy 
LITURGICKÉ SLÁVENIA – 7. Veľkonočný týždeň 

Ne 21.5. 7. Veľkonočná nedeľa  

Po 22.5. Veľkonočné obdobie 

Ut 23.5. Veľkonočné obdobie  

St 24.5. Sviatok posviacky baziliky sv. Františka v Assisi 

Št 25.5. Veľkonočné obdobie 

Pi 26.5. Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza 

So 27.5. Veľkonočné obdobie 

Ne 28.5. Nedeľa Zoslania Ducha svätého - Turíce 
 

 Do sviatku Turíc sa pred večernou sv. omšou modlíme deviatnik k Duchu 
svätému. 

 Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia. 
 Budúcu sobotu prijímame úmysly sv. omší na mesiac jún. Na ranné sv. omše 

to bude o 6:45 a na večerné sv. omše od 17tej. 
 V sobotu 27.5. na vigilijnú turičnú sv. omšu o 18tej bude spievať Schóla sv. 

Jakuba.  
 V mesiaci máj sa modlíme Loretánske litánie pred večernou sv. omšou. 
 Františkánska mládež aj tento rok pozýva mladých od 15 rokov na Letné 

putovné stretnutie GIFRA 2023, ktoré sa uskutoční 2.-9.júla 2023 v oblasti 
východného Slovenska (Humenné - Domaša- Stropkov- Bardejov). S mladými 
budeme postupne putovať po miestach františkánskej prítomnosti na 
Slovensku. Viac informácii na našom webe: frantiskani.sk alebo na 
facebookovej stránke: Františkáni-Slovensko. 

Br. František Xav. Olbert ofm 
Gvardián a správca kostola  

Z farských oznamov: 

 V pondelok 15.5. sa celodenná adorácia v Kaplnke Panny Márie Trnavskej začína 
o 10:00. 
 Novéna k Duchu Svätému pokračuje pred večernými sv. omšami. Prosíme veriacich 
aby do svojich modlitieb zahrnuli aj kandidátov na prijatie Sviatosti birmovania. 
 Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18:30 a pred sv. omšou bude 
stretnutie v skupinách na fare, alebo možnosť svätej spovede.  
 Svätá spoveď pre birmovancov začína v piatok o 14:30. 
 Generálka Sviatosti birmovania sa bude konať v piatok po svätej omši, účasť je 
povinná pre všetkých birmovancov. 
 Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 28.05 na sv. omši o 10:30. 
Prosíme všetkých aby rešpektovali vyhradené miesta pre birmovancov a birmovných 
rodičov a ich rodiny. 
 V stredu, piatok a sobotu sú kántrové dni. Môžeme prosiť za jednotu kresťanov a za 
duchovné povolania. 

http://frantiskani.sk/


7. veľkonočný týždeň (21. kalendárny týždeň) 

deň dátum   6.00 8.00 10.00 18.00 

Nedeľa 21.5 
celebruje br.František br.Karol br.Daniel br.František 

spovedá  br.Daniel br.František br.František 
br.Karol 

br.Daniel 
br.Karol 

Pondelok 22.5 
celebruje br.Daniel     br.František 

spovedá  br.František     br.Daniel 

Utorok 23.5 
celebruje br.Karol     br.Danel 

spovedá  br.Daniel     br.Karol 

Streda 24.5 
celebruje br.František     br.Daniel 

spovedá  br.Karol     br.František 

Štvrtok 25.5 
celebruje br.Daniel     br.František 

spovedá  br.František     br.Karol 

Piatok 26.5 
celebruje br.František     br.Karol 

spovedá  br.Karol     br.František 

Sobota 27.5 
celebruje br.Karol     br.František 

spovedá 
br.František     br.Karol 

Nedeľa 28.5 
celebruje br.Karol br.František br.Karol br.František 

spovedá  br.František br.Karol SDB br.Karol 
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