
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

______________________________________________________________ 
 

XXXIII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
15. – 21. november 2021 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka   
 Utorok  všedný deň 
 Streda  sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, spomienka  
 Štvrtok všedný deň 
 Piatok všedný deň 
 Sobota bl. Anna Kolesárová, panna a mučenica, spomienka  
 Nedeľa  XXXIV. nedeľa Obdobia cez rok – Krista Kráľa 
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 15. november   7.00 
18.00 

+ rodičia Masarikoví a Jánošoví a st. rodičia  
+ Miroslav a Anna Pilárikoví a rodičia z oboch strán  

Utorok 16. november   7.00 
18.00 

+ Agneša Vohnútová  
prosba o Božiu pomoc a dar viery pre deti a vnúčatá  

Streda 17. november   7.00 
18.00 

+ Ľudovít Kojš  
+ František a Genovéva Polákoví a ost. rodina z oboch strán  

Štvrtok 18. november   7.00 
18.00 

+ Vojtech Kojš 
prosba o Božie požehnanie pre Ivana 

Piatok 19. november   7.00 
18.00 

na úmysel  
+ manžel Ján Hrica, zať Alojz, brat Ján a ich rodičia   

Sobota  20. november   7.00 prosba o Božiu pomoc pre Jána a Cecíliu  

Nedeľa 21. november   7.00 
  8.30 
10.00 
11.30 
19.30 

na úmysel  
na úmysel 
za farníkov - živý prenos na YOUTUBE  
+ rodičia Lenčešoví a Reichwalderoví  
na úmysel 

XXXIII. Nedeľa Cez rok 

 
OZNAMY  

1. Na budúcu nedeľu, počas svätej omše o 10.00 urobíme tradičné zasvätenie ľudstva 
Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.  

2. Z dôvodu limitovania počtu prítomných na sv. omšiach udelil p. arcibiskup dišpenz od 
povinnej účasti katolíckych veriacich na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky.  

3. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné získať celý mesiac november. Potrebné 
je pomodliť sa modlitbu Pána, obnoviť si vieru modlitbou Verím Boha a jednotu s Cirkvou 
modlitbou na úmysel Svätého Otca, a obetovať Sväté prijímanie za konkrétneho zomrelého.  

4. Pri vstupe do kostola Vás prosíme – kvôli covid-semaforu – vyplniť a odovzdať lístoček 
účasti na sv. omši do tam pripravenej krabičky: treba napísať Vaše meno a kontakt. Prázdne 
kartičky si môžete vziať domov alebo aj stiahnuť z nášho farského internetu a doma vypísať. 


