
CEZROČNÉ OBDOBIE – 26. týždeň 
28.09. – 04.10.2020 

 

 
Pondelok: v cezročnom období    
28. 09.      sv. omša o 18.30 h + Michal a Justína 
 
Utorok:      Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok   
29. 09.       sv. omša o 18.30 h + Rastislav Kundľa 
                                                     
Streda:      Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka 
30. 09.       sv. omša o 07.00 h + Ján Hurajt, ml. 
                                                                                 
Štvrtok:      Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – sp.   (adorácia – sv. zmierenia)                           
01. 10.       sv. omša o 18.30 h + Ján Lišák 

          
Piatok:       Sv. Anjelov strážcov - spomienka                  (prvý piatok)           
02. 10.       sv. omša o 18.30 h + Jozef Bonk 

 
Sobota:      Panny Márie v sobotu - spomienka 
03. 10.       sv. omša o 07.00 h za + z rod. Spirčákovej 
 
Nedeľa:     Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období                   
04. 10.       sv. omša o 08.00 h      za  veriacich farnosti    
                  sv. omša o 10.00 h      za Z a BP pre rod. Jara, Stana, Ľuba 

 
Ďalšie oznamy 

 
1. Upratovanie kostola - skupina č.7 (r. Kromkova96, Hoffmanova97, Labudova98, Tarnoczyova100) 
2. Október – mesiac modlitby ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec 

v kostole, kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie 
odpustkov je potrebné pomodliť sa 1ruženec (5 desiatkov), pridať rozjímanie o tajomstvách 
a vyslovovať tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

3. Členské podiely členov SSV (Pútnik SV, kniha, Novéna odovzdanosti) je možné si vyzdvihnúť 
u p.Matlákovej po sv.omšiach v týždni (okrem štvrtka). Členské pre SSV je 8€. Taktiež je možné 
prispieť na sv. omše za živých a zosnulých členov SSV a objednať si rôzne kalendáre so zľavou 
15% pre členov. SSV prosí, aby sme pozvali aj ďalších z nášho okolia za členov spolku. 

4. Prihlášky na prípravu k prvému sv. prijímaniu – v škole a vzadu na stolíku.  
Vyplnené prihlášky rodičia prinesú na stretnutie rodičov 11.10. (nedeľa) o 11.30 v kostole.  

5. V piatok 02.10. na spomienku Sv. Anjelov strážcov bude po sv. omši požehnanie áut. 
6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. 
7. Spovedanie pred prvým piatkom:    Štvrtok:   10.00 – 12.00     po sv. omši do 20.00       

                                                         Piatok:    17.00 – 18.15     Chorí – Piatok od 09.00 


