
 
Všeobecné úmysly apoštolátu: Aby kresťanské rodiny celého sveta prežívali každodenný život v konkrétnych skutkoch nezištnej lásky a svätosti. 
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„Zvonček“
 

FARSKÉ OZNAMY VII. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 21.V.2023 
Liturgický kalendár Rozpis a úmysly svätých omší 

22.V. pondelok Sv. Rity z Cascie, reholníčky 
Ľubovoľná spomienka   

23.V. utorok Utorok po 7. veľkonočnej nedeli 18:00 Uľanka  
24.V. streda Streda po 7. veľkonočnej nedeli 17:00 D. Harmanec  
25.V. štvrtok Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli 18:00 Šp. Dolina  

26.V. piatok Sv. Filipa Neriho, kňaza 
Spomienka   18:00 Jakub + rodičia 

27.V. sobota ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 
(Vigília slávnosti) 18:00 Harmanec + manžel Jozef 

28.V. nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO  

7:45 Jakub ZBP pre Daniela 
9:30 Uľanka Pro  populo 

11:00 D. Harmanec + Anežka 
11:00 Šp. Dolina Poďakovanie za dožitých 80r. pre mamu Annu 

Ostatné oznamy 
V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah 

letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povo-
lania. 

Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína 
druhá časť obdobia cez rok. 

Odpustky: Veriaci ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hym-
nu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných 
podmienok získať úplné odpustky. 

Dnes je 57. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tej-
to príležitosti je vyhlásená v kostoloch celoslovenská zbierka na katolícke 
masmédiá. 

Budúcu sobotu 27.5. organizujeme brigádu okolo kostola v Dolnom Harman-
ci. Budeme obkopávať kostol a odvážať zeminu. Privítame každú pomoc.  

Dávam do pozornosti púť 17.6. do Skalného sanktuária Božieho milosrden-
stva na hore Butkov pri obci Ladce. Záujemci sa o túto púť sa môžu zapísať na 
papier pri vchode do kostola. V prípade dostatočného záujmu pôjdeme spoloč-
ným autobusom. 

V sakristii kostola si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac jún a júl. 


