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XXXIV. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK  

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA 
23. – 29. novembra 2020  

 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  sv. Klement I., pápež a mučeník, spomienka  
 Utorok  sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, a spol., mučeníci 
 Streda  sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica, spomienka  
 Štvrtok  všedný deň  
 Piatok  všedný deň 
 Sobota  všedný deň 
 Nedeľa  I. Adventná nedeľa  

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 23. november 18.00 + rodina Barošková 

Utorok 24. november 18.00 + Danica 

Streda 25. november 18.00 + Miroslav Blecha (1. výr.) 

Štvrtok 26. november 18.00  + rodina  

Piatok 27. november 18.00 + rodičia Bezvodoví, Drahošoví a Megliťoví 

Sobota  28. november   7.00 + Anna Galliková 

Nedeľa 29. november   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

na úmysel 
+ rodičia, brat Ján a st. rodičia Polákoví a Drahošoví  
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti  
na úmysel  

I. Adventná nedeľa  

OZNAMY 
1) Pri sv. omšiach je nutné dodržiavať hygienické usmernenia ochrany zdravia: nosiť rúška, 

dezinfikovať si ruky, dodržiavať vzdialenosti medzi nami a nepodávať si ruky, pri východe 
z kostola netlačiť sa von, vyberanie milodarov bude na konci sv. omše pri východe z kostola, 
Sviatosť Oltárnu prijímať s veľkou úctou na ruku.  

2) Úplné odpustky pre zomrelých veriacich – z rozhodnutia pápeža Františka – je možné tento 
rok získať celý mesiac november.  

3) Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Na sv. omšiach požehnáme adventné 
vence, ktoré si prinesiete.  
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V stredu 25.11.2020 sa večer rozsvietia viaceré dominanty Slovenska na červeno, je to 
tzv. červená streda. Týmto spôsobom nás organizátori pozývajú uvedomiť si a vyjadriť 
podporu ľuďom, ktorí trpia pre svoju vieru – až 70 % nábožensky motivovaného násilia 
sa deje na kresťanoch. Kresťania sme teda najprenasledovanejšie náboženstvo na svete. 
 
Objekty, ktoré sa zahalia do červenej farby, sú tieto: Bratislavský hrad, Most SNP 
v Bratislave, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa a Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, 
Katedrála sv. Emeráma v Nitre, Katedrála Najsv. Trojice v Žiline, Mestská veža 
v Banskej Bystrici, Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule a Dóm sv. Alžbety 
v Košiciach. 
 
V pondelok o 17.15 budeme v TV Lux relácia Doma je doma zameraná na túto tému. 
Organizátori nás pozývajú zapojiť sa do tejto aktivity: 1) obetovať modlitbu Anjel Pána 
o 12.00 za bratov a sestry, ktorí trpia pre vieru na celom svete, 2) vo svojom okolí sa 
spoločne rozprávať o veciach spojených s prenasledovaním kresťanov. 
 
 


