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XX. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
16. – 22. august 2021 

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok sv. Štefan Uhorský, kráľ, spomienka 
 Utorok  všedný deň 
 Streda  sv. Helena, spomienka   
 Štvrtok sv. Ján Eudes, kňaz, spomienka   
 Piatok sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, spomienka  
 Sobota sv. Pius X., pápež, spomienka  
 Nedeľa  XXI. nedeľa Obdobia cez rok  
 
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 16. august 18.00 + Štefan a Henrieta Víghoví a st. rodičia Ertloví  

Utorok 17. august 18.00 + Anton a Helena Kašákoví a rodičia  

Streda 18. august 18.00 + rodičia Jarošoví, st. rodičia z oboch strán, Milan a Vladimír  

Štvrtok 19. august 18.00 + brat Oliver a st. rodičia  

Piatok 20. august 18.00 + rodina Černíková, Gáboríková a Mravcová  

Sobota  21. august   7.00 prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Annu  

Nedeľa 22. august   8.00 
10.00 
19.30 

+ rodičia František a Valéria a st. rodičia  
za farníkov  
+ matka Mária  XXI. Nedeľa Cez rok  

 
 
OZNAMY 

1. Sv. omše v nedeľu počas letných mesiacov sú o 8.00, 10.00 a 19.30. 

2. Pozývame rodičov a učiteľov na stretnutie s talianskym psychológom Prof. Eziom Acetim, 
ktorý sa venuje psychológii detí a adolescentov. Stretnutie bude simultánne prekladané 
z talianskeho jazyka. Uskutoční sa v našom kostole v pondelok 23.8. po sv. omši o 18.30. 
Prof. Aceti je konkrétne praktický, profesionálne odborný a hlboko duchovný a viedol mnohé 
psychologicko-pedagogické kurzy pre rodičov a učiteľov detí v materských, základných a 
stredných školách po celom Taliansku. Viac ako 6 hodinový kurz (6 stretnutí) k tejto téme 
viedol v apríli a máji tohto roka aj cez vatikánsku katolícku televíziu Telepace. Je ženatý, má 
dve deti a dve vnúčatá. Verí, že šírenie kultúry detstva prostredníctvom výchovy 
k rodičovstvu je odpoveďou na súčasné problémy vo výchove a vzdelávaní detí.  
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