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Sv.omše - Holy masses 

Ne/Sun 21-Feb 9:00am Omša/Mass 1st Sunday of Lent  For parishioners   EN 

    11:00am Omša/Mass 
1. pôstna nedeľa  Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Simonku (Vargovci) 

  SK 

Ut/Tue 23-Feb 8:00am Omša/Mass + Marta Astrab (rod. Baluch)   EN 

St/Wed 24-Feb 7:00pm Omša/Mass Za zdravie a Božiu pomoc pre Aničku (Marta)   SK 

Št/Thu 25-Feb 8:00am Omša/Mass     EN 

    7:00pm Adorácia Adorácia (do 9pm)     

Pi/Fri 26-Feb 7:00pm Omša/Mass Za zdravie a Božie požehnanie pre Majku M.   SK 

      Krížová cesta     SK 

Sob/Sat 27-Feb 7:00pm Omša/Mass Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabiku T.   SK 

Ne/Sun 28-Feb 9:00am Omša/Mass 
2nd Sunday of Lent  + father Jaroslav (daughter Gabika 
with family) 

  EN 

    11:00am Omša/Mass 2. pôstna nedeľa Za farníkov   SK 



Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda February 21, 2021 

Pôstne obdobie 
Drahí farníci, milo ma prekvapil váš záujem o požehnanie popolcom. Ďakujem Vám, že ste počas dňa na popolcovú stredu 
prichádzali v mimoriadne veľkom počte, aby ste prijali Božiu milosť, potrebnú pre dobré prežitie tohtoročného pôstneho obdobia.  
 

Večerné sväté omše vždy o 7pm 
Navrhujem, aby sme zjednotili čas večerných svätých omší, aby sa to ľahšie pamätalo. Farská rada sa zhodla, že najvhodnejší čas je 
7pm. Od začiatku tohto týždňa budú už  slovenské večerné sväté omše bývať vždy v rovnakom čase, t.j. o 7 hodine večer. 
 

Eucharistická adorácia - štvrtok 
Každý štvrtok je v našom slovenskom kostolíku vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Hlavný vchod kostola je otvorený od 7pm 
do 9pm. Príďte načerpať silu a pokoj z najlepšieho Prameňa – priamo od živého Pána Ježiša. Čaká na vás so svojou Matkou v tichu 
svojho chrámu. 
 

Krížová cesta - piatok 
Každý piatok počas pôstneho obdobia sa modlíme v kostole krížovú cestu po svätej omši. Kto sa nábožne pomodlí krížovú cestu 
v pôstnom období, môže za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky (podmienky: sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. 
otca a túžba vyhýbať sa hriechu a príležitosti naň). 
  
Svätá spoveď a sväté prijímanie 
Sväté prijímanie sa podáva každý deň po svätej omši (rannej i večernej). Viacerí túžite prijať Pána Ježiša najmä v nedeľu, preto 
medzi oboma svätými omšami zostávam celý čas v kostole, aby som Vám poslúžil. Tak isto môžete prichádzať aj po skončení 
slovenskej svätej omše. Počkám na vás ¾ hodinu, podľa potreby aj viac. 
Na svätú spoveď som vám k dispozícii kedykoľvek. Volajte, prosím: 604 7217 351. 
 

Vyprosujem Vám požehnané a milostiplné pôstne obdobie a s láskou vás žehnám  
               + ♥ + 

Fr. Janko ☺ 
 
 
 
 
English: 
Thank you for coming for the blessing with the ashes on Ash Wednesday. It has been best way to start Lent.  
The evening Slovak Masses will be always at the same hour: at 7pm. The English Masses remain at 8am. 
Our Church is open for the private and silent Eucharistic Adoration every Thursday from 7pm until 9pm. 
Every Friday after the Slovak Mass there is the Way of the Cross in the church during the whole Lent season (in Slovak language). 
The Holy Communion is being distributed every day after a Holy Mass. On Sunday I will be staying in the church all the time be-
tween the Masses (10am-11am) and after the Slovak Mass at least for another 45 minutes – to be able to give you The Body of 
Christ. 
 

Blessings and much love for the whole Lent season 
                  + ♥ + 

Fr. Janko ☺ 
 

 

 


