
CEZROČNÉ OBDOBIE – 29. týždeň 
18.10. – 24.10.2021 

 

„Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú 
nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, 

bude vaším služobníkom. 
 
 

 

Pondelok: Sv. Lukáš, evanjelista – sv.                                         (príprava na 1.sv. prijímanie)               
18. 10. sv. omša o 17.30 h        za rómsku komunitu farnosti  
  
 

  Utorok: v cezročnom období                                                                                  
19. 10. sv. omša o 18.30 h        + Ján Blaško  
                                                   
 

Streda: v cezročnom období                                                                                  
20. 10.  
                                                                                      
 

Štvrtok: v cezročnom období                                                 (adorácia -  sviatosť zmierenia)                                                                      
21. 10. sv. omša o 18.30 h        + Jozef Matušek 
         
  

  Piatok: Sv. Ján Pavol II., pápež – sp.                                                                                  

22. 10. sv. omša o 18.30 h       za + z rod. Háberovej, Kukučkovej, Veselovskej a Božku 
                                         
 

Sobota: Panny Márie v sobotu – sp.    
23. 10. sv. omša o 07.00 h        + Mária Pacanovská 

                    prijatie sviatosti manželstva 13.00 
                  prijatie sviatosti manželstva 15.00 
 
 

  Nedeľa:     Tridsiata nedeľa v cezročnom období – Misijná nedeľa 
24. 10. sv. omša o 08.00 h        za veriacich farnosti                                                   (O)                                                   

 sv. omša o 09.30 h        za Z a BP pre rod. Matlákovu                                    (PT)             

 sv. omša o 11.00 h        za Z a BP pre Katarínu               (príprava na 1.sv. prijímanie) 

 sviatosť krstu  o 12.00 h 
  

                          

 
Ďalšie oznamy 

 

1. Upratovanie kostola sk. č.12. (rod. Hanzesova 210, Remiášova 213, Dubcova 400, Matušekova 234) 
2. Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na misie.  
3. Drahí veriaci,  na všetky sv. omše nech každý zúčastnený prinesie a odovzdá do košíka lístok so 

svojim menom – za účelom vytvorenia zoznamu zúčastnených. Sv. omša (O) je pre zaočkovaných, 
(PT) pre tých, ktorí covid 19 prekonali, alebo sú negatívne testovaní na covid 19. 

      Deti do 12 rokov môžu byť na všetkých sv. omšiach.  Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú       
      situáciu je potrebné na sv. omšiach nosiť respirátor FFP2 a nie rúško. 
 


