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XXI. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
23. – 29. august 2021 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok sv. Ružena Limská, panna, spomienka  
 Utorok  sv. Bartolomej, apoštol, sviatok  
 Streda  všedný deň  
 Štvrtok všedný deň  
 Piatok sv. Monika, spomienka  
 Sobota sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka  
 Nedeľa  XXII. nedeľa Obdobia cez rok – slávnosť posviacky nášho kostola (1834)  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 23. august 18.00 prosba o zdravie pre Renátu 

Utorok 24. august 18.00 + Anton a Františka Žužičoví a ost. rodina 

Streda 25. august 18.00 na úmysel  

Štvrtok 26. august 18.00 + rodina Botlíková  

Piatok 27. august 18.00 na úmysel 

Sobota  28. august   7.00 na úmysel 

Nedeľa 29. august   8.00 
10.00 
19.30 

na úmysel 
za farníkov  
na úmysel 

XXII. Nedeľa Cez rok 
slávnosť posviacky kostola  

 
OZNAMY 

1. Zajtra, v pondelok 23.8. pozývame rodičov a učiteľov na stretnutie a diskusiu s talianskym 
psychológom Prof. Eziom Acetim, ktorý sa venuje psychológii a pedagogike detí a 
adolescentov. Stretnutie bude simultánne prekladané z talianskeho jazyka. Uskutoční sa 
v našom kostole zajtra po sv. omši o 18.30.  

2. Na budúcu nedeľu oslávime 187. výročie posviacky nášho kostola, tzv. hrubé hody. Po 
slávnostnej sv. omši o 10.00 bude spoločné hodové agapé, na ktoré sme všetci pozvaní. Prosím 
šikovné gazdinky, keby ste mohli priniesť nejaký koláč. Víno a pagáčiky zabezpečíme. Počas 
sv. omší bude farská hodová ofera.  

3. Počas malých hodov v júni som spomenul, že I. a III. víkend v septembri organizujeme kurz 
hlbšieho spoznania a aktualizácie našej viery s názvom „Kvapky radostnej kresťanskej 
viery“. Jednak nás k tomu volá pápež František, a jednak sa stretám s otázkami ako dnes 
naplno kresťansky žiť. Je to duchovná obnova v našej farnosti z perspektívy Ježišovej 
modlitby: „aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21). Témy, dátumy a hodiny týchto stretnutí sú na 
letáčiku, ktorý ste vtedy dostali. Ak ho ešte nemáte, je k tomu pripravený malý letáčik na 
skrinke pri vstupe do kostola a informácie sú aj na farskom internete. Kurz sa uskutoční 
v našom kostole a prenášať ho budeme aj cez farský kanál na youtube.  
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