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ÚMYSLY   
NA 26. TÝŽDEŇ 2020 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

22.6. Po VÍŤAZ 18:00 Féria 
(zelená) 

23.6. Ut VÍŤAZ 18:00 
60: Margita Magdová 

Féria 
(zelená) 

večerná  omša je z nasledujúcej 
slávnosti 

24.6. St OVČIE 18:00 
Za ZBP vnúčat v rodine 

NARODENIE SV. JÁNA 
KRSTITEĽA, 

slávnosť 
(biela) 

25.6. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
Za farnosť 

Féria 
(zelená) 

26.6. Pia 
OVČIE 17:00 

Na úmysel Bohuznámej osoby 
VÍŤAZ 18:00 

+ Stanislav, Helena a Imrich Jenčovci 

Féria 
(zelená) 

27.6. So 
VÍŤAZ 07:00 

85: Regina Forišová 
VÍŤAZ 17:00 

Panny Márie v sobotu, 
Ľubovoľná spomienka 

(biela) 
 

večerná omša je z nasledujúcej 
nedele 

28.6. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ František, Helena a František Čechovci 

OVČIE 09:00 
+ František, Žofia a Michal Kráľovci 

VÍŤAZ 10:30 
50: manželstva, Milan a Helena Kurucovci 

13. nedeľa cez rok - A 
slávnosť 
(zelená) 

   
*ďalšie oznamy na druhej strane... 

 
 
 
 
 
 



Spolu:  
• Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia, Slovenskí biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od 

povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. „Virtuálne spoločenstvo 
a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme 
nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.“   

• V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo 
pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, 
pooperačným stavom, atď.). Po dnešnej nedeli preto končíme so živým vysielaním sv. omší cez YouTube 
kanál. 

• Sväté prijímanie sa bude aj naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v 
prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť 
fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a 
duchovného charakteru. Na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na 
záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté 
prijímanie do úst. Veriacich prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk. Naďalej  
ostávajú v platnosti doterajšie hygienické opatrenia.  

Víťaz: 
• V stredu sv. omša nebude. 
• Vo štvrtok ráno bude  

o sv. omša v kostole sv. Ondreja. 
• Rád by som sa stretol s rodičmi prvoprijímajúcich deti  

o ešte raz pred prázdninami, ohľadom termínu prvého sv. prijímania,  
o a to v utorok 23.6. 2020 vo Víťaze,  
o po sv. omši na fare v katechetickej miestnosti.  
o Za pochopenie ďakujem. 

Ovčie: 
• Rád by som sa stretol s rodičmi prvoprijímajúcich deti  

o ešte raz pred prázdninami, ohľadom termínu prvého sv. prijímania,  
o a to v nedeľu 28.6. 2020 v Ovčí,  
o po sv. omši v kostole.  
o Za pochopenie ďakujem. 
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