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XXXI. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
1. – 7. november 2021 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok  
 Utorok  spomienka na všetkých zosnulých veriacich  
 Streda  sv. Hubert, spomienka  
 Štvrtok sv. Karol Boromejský, biskup, spomienka  
 Piatok sv. Imrich, spomienka  
 Sobota všedný deň 
 Nedeľa  XXXII. nedeľa Obdobia cez rok  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 1. november   7.00 
  8.30 
10.00 
15.00 

za farníkov  
na úmysel 
na úmysel 
pobožnosť za zosnulých na cintoríne  

Utorok 2. november 16.45 
18.00 

stretnutie detí Prvého sv. prijímania (na fare) 
+ za všetky duše v očistci  

Streda 3. november 14.00 
18.00 

+ Anna Pospišová, pohrebná sv. omša  
+ Irena Kristlová, brat, st. rodičia Kristloví a Maškoví  

Štvrtok 4. november 14.00 
18.00 

+ Jozef Chmela, pohrebná sv. omša  
+ Ján Kmec  

Piatok 5. november 17.00 
18.00 

vyloženie Sviatosti Oltárnej k prvopiatkovej modlitbe  
prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží  

Sobota  6. november   7.00 + Jozef  

Nedeľa 7. november   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

+ Emil Bilačič a rodičia z oboch strán  
+ Anna Čuchranová  
prosba o Božie požehnanie pre poľovníkov - živý prenos YOUTUBE  
za farníkov  

XXXII. Nedeľa Cez rok 

 
OZNAMY  

1. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich – z rozhodnutia pápeža Františka – je možné aj tento 
rok získať celý mesiac november, a nielen od 1. do 8. novembra.  

2. Naša farská škôlka ponúka pracovné miesto denného upratovania. Záujemcovia sa môžu 
obrátiť na riaditeľku školy v škôlke alebo na telefónnom čísle 0910 842 062.  

3. Pri vstupe do kostola Vás prosíme – kvôli covid-semaforu – o vyplnenie a odovzdanie 
lístočkov účasti na sv. omši do tam pripravenej krabičky: treba napísať Vaše meno a kontakt. 
Prázdne si môžete vziať domov alebo tiež stiahnuť z nášho farského internetu a doma 
vypísať. Ďakujeme za pochopenie.  

Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 0901 909 169, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk 

slávnosť Všetkých svätých 

spomienka na dušičky 


