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XXX. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
25. – 31. október 2021 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok všedný deň  
 Utorok  všedný deň 
 Streda  všedný deň 
 Štvrtok sv. Šimon a Júda, apoštoli, sviatok  
 Piatok všedný deň  
 Sobota všedný deň 
 Nedeľa  XXXI. nedeľa Obdobia cez rok  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 25. október 18.00 + Jozef a Mária Belešoví  

Utorok 26. október 16.45 
18.00 

stretnutie detí Prvého sv. prijímania (na fare) 
+ Ján Hrdina a rodičia z oboch strán  

Streda 27. október 14.00 
18.00 

+ Františka Požgayová, pohrebná sv. omša  
poďak. Pánu Bohu za 80r. života a prosba o B. pomoc i naďalej  

Štvrtok 28. október 18.00 prosba o Božiu pomoc a zdravie  

Piatok 29. október 18.00 + Jozef Mok, rodičia a st. rodičia z oboch strán  

Sobota  30. október   7.00 + syn Ondrej a st. rodičia  

Nedeľa 31. október   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

za farníkov 
+ Viktor a Zuzana a rodičia z oboch strán  
+ rodičia Tunegoví a Kurpieloví a ost. rodina  
+ Jozef Bilačič a rodičia z oboch strán  

XXXI. Nedeľa Cez rok 

 
OZNAMY  

1. Zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame si hodiny o 1 hodinu dozadu.  
2. Naša Materská škola bl. Zdenky Schelingovej ponúka pracovné miesto denného upratovania, 

buď skoro ráno alebo večer. Záujemcovia sa môžu obrátiť na riaditeľku školy na telefónnom 
čísle 0910 842 062.  

3. Nakoľko podľa covid-semaforu musíme robiť zoznamy prítomných na sv. omšiach, prosíme 
Vás o vyplnenie pripravených lístočkov a aby ste ich vhodili do pripravenej krabičky pri 
príchode do kostola. Treba napísať Vaše meno a kontakt, ktoré musíme uchovávať 2 týždne. 
Prázdne si môžete vziať domov, alebo tiež stiahnuť z nášho farského internetu, doma ich 
vypísať a pri príchode do kostola iba odovzdať. Ďakujeme za pochopenie.  
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