
CEZROČNÉ OBDOBIE –26. týždeň 
26.09.2016 – 02.10.2016 

 
Pondelok: v cezročnom období       
26. 09.      sv. omša o 18.30 h  + Jiřinka, Ján, Július 
 
Utorok:      Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka    
27. 09.       sv. omša o 18.30 h + Jozef Hanáček 
                                                     
Streda:      v cezročnom období       
28. 09.       sv. omša o 07.00 h   na úmysel  
                                                        
Štvrtok:      Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok      
29. 09.       sv. omša o 18.30 h + Mária, Vojtech a Michal Smik 
         
Piatok:       Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka      
30. 09.       sv. omša o 18.30 h za +++ z rod. Štefana Laskovského 
 
Sobota:      Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka         
01. 10.        sv. omša o 07.00 h  za duše v očistci, za ktoré sa nikto nemodlí 
 
Nedeľa:     Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období                    
02. 10.       sv. omša o 08.00 h      za veriacich farnosti 
                  sv. omša o 10.00 h      + Jozef Bonk 
          Eucharistická pobožnosť 13.30 
                   

Ďalšie oznamy 
 

1. Upratovanie kostola skupina č.1.  Pán Boh zaplať všetkým za upratanie a výzdobu v tomto týždni. 
2. Október – mesiac modlitby ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, 

kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov je 
potrebné pomodliť sa 5 desiatkov, pridať rozjímanie o tajomstvách a vyslovovať jednotlivé tajomstvá 
podľa zaužívaného zvyku. Rozpis vedenia modlitby ruženca je na nástenke. 

3. Prihlášky na I.sv. prijímanie budú rozdávať katechéti v škole. Ak deti nechodia do tunajšej školy 
a rodičia chcú aby dieťa pristúpilo k I.sv. prijímaniu v našej farnosti, môžu si vyzdvihnúť prihlášku pri 
sv. omšiach v týždni v sakristii. Prihlášky je potrebné odovzdať do 7. októbra. 

4. Od piatku (30.09.) začnú sv. omše pre deti. Tieto sv. omše budú v piatky – okrem prvého piatku 
v mesiaci. 

5. Sv. prijímanie bude prinesené chorým na budúcu nedeľu. 
Ohlášky:  
(1x) Peter Homola, -n. 15.09.1977 BB, bývajúci v B.Bystrici, syn +Petra a Ľubice r. Pačíkovej 
Ivana Kasanická -n. 12.10.1988 PP, bývajúca v Huncovciach, dcéra Miroslava a Dargmary r. Balinovej 
(2x) Marián Dudek, -n. 12.05.1983 PP, bývajúci v Poprade, syn Mariána a Janky r. Palušákovej 
Ľubomíra Lapšanská –n. 30.11.1987 KK, bývajúca v Huncovciach, dcéra Ľubomíra a Silive r. Kuffovej 


